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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPL

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 003/2021/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado sem fins

lucrativos, com reconhecimento de utilidade pública municipal, por meio da seleção de projetos, que tenha
interesse em firmar com a Administração Pública Municipal Termo de Compromisso Cultural para a
execução de projetos de ações culturais selecionados por meio deste Chamamento Público.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 23/09/2021 às 18h10min.
Questionamento: "Eu não entendi esse tópico sobre Sustentabilidade. O que está

digitado entre parênteses, não ficou claro e a palavra (futuramento) que está grifada em vermelho, tirou
totalmente de contexto a explicação e ficou mais difícil ainda de entender. Alguém pode me ajudar na
explicação do que é sustentabilidade?"

Resposta conforme Memorando nº 0010603052/2021 - SECULT.UCP.ASDC: Neste
campo referente a "Sustentabilidade", o proponente deverá detalhar ações previstas para que o seu projeto
se auto sustente em ações futuras buscando se tornar independente de recursos públicos, verificando os
seguintes itens:

Território - Como o projeto visará o envolvimento do território onde o proponente reside;
Independência - Ações que identifiquem que o projeto possui capacidade de arcar com

recursos próprios sem a necessidade total de recursos do Simdec.
Divulgação - Quais ações de comunicação o proponente pretende fazer na divulgação

com o objetivo de atingir maior prospecção de público.
 
- Recebido em 24/09/2021 às 17h07min.
Questionamento: "O edital fala sobre a entrega de dois envelopes com documentos.....

vocês poderiam me informar mais sobre eles e se a datas diferentes para entrega já que teve uma
prorrogação do edital."

Resposta conforme Memorando nº 0010603052/2021 - SECULT.UCP.ASDC: (As
datas abaixo indicadas já consideram a Errata 0010281669 publicada em 27 de agosto de 2021, alterando o
cronograma original)

Os interessados em participar do presente Chamamento Público deverão apresentar o
envelope n.º 1, contendo os documentos constantes no item 7 deste Edital, e o envelope n.º 2, contendo os
documentos de habilitação constantes no item 9.4 deste Edital. 

Os envelopes de nº 1 deverão ser protocolados, devidamente lacrados, no protocolo
eletrônico da Secretaria de Administração e Planejamento, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às
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17:00h, até as 09:00 horas do dia 14/10/2021, na Secretaria de Administração e Planejamento, Av.
Hermann August Lepper, 10 - Centro, Joinville – SC.

Os envelopes de nº 2 dos projetos selecionados na fase de seleção técnica, cuja
publicação ocorrerá por meio do Diário Eletrônico do Município e no site oficial do Município, deverão
ser protocolados devidamente lacrados, no protocolo eletrônico da Secretaria de Administração e
Planejamento, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 17/11/2021 das 08:00 às 17:00h, até as 09:00
horas do dia 24/11/2021, na Secretaria de Administração e Planejamento, Av. Hermann August Lepper,
10 - Centro, Joinville – SC.

Os envelopes deverão conter externamente a seguinte identificação:
- Envelope nº 1 - Projeto
- (Nome do Proponente Cultural)
- Prefeitura de Joinville/Secretaria de Cultura e Turismo
- Edital de Chamamento Público nº ..............2021/PMJ - EDITAL DE APOIO
- Modalidade
 
- Envelope n.º 2 – Documentos de Habilitação
- (Nome do Proponente Cultural)
- Prefeitura de Joinville/Secretaria de Cultura e Turismo
- Edital de Chamamento Público nº ..............2021/PMJ - EDITAL DE APOIO
- Modalidade: 
-----
 
- Recebido em 24/09/2021 às 16h27min.
Questionamento: "No que se refere ao Edital do Simdec, temos uma edificação

histórica tombada nas esferas municipal e estadual, sendo que a mesma necessita de projetos
complementares de engenharia como preventivo de incêndio e elétrica para que seja possível sua
restauração. Gostaria de saber se é possível a inscrição de projetos com estas características
considerando que, apesar de serem projetos de engenharia, serão desenvolvidos para um bem cultural
tombado, com vistas à sua segurança e desenvolvidos por profissional com experiência em projetos de
engenharia para patrimônio arquitetônico."

Resposta conforme Memorando nº 0010603052/2021 - SECULT.UCP.ASDC: A
elaboração de projeto arquitetônico de restauro de bem cultural material imóvel, deverá atender ao Roteiro
para Apresentação de Projeto para Obras de Restauro, elaborado pela Coordenação de Patrimônio Cultural
- CPC / SECULT. 

 
- Recebido em 29/09/2021 às 00h21min.
Questionamento: "Onde eu consigo as informações de como preencher o Cronograma

de Desembolso? "
Resposta conforme Memorando nº 0010603052/2021 - SECULT.UCP.ASDC: O

Cronograma de Desembolso é o valor total do projeto.
 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 30/09/2021, às 09:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
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24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010607982 e o código CRC 775E9159.
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