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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 002/2021/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado,

Organizações da Sociedade Civil - OSC, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e
Organizações Sociais - OS, por meio da seleção de projetos, para a execução de ações culturais no
Município de Joinville, dos quais procederão com a captação de recursos, autorizada junto aos
contribuintes do ISSQN e do IPTU.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 27/09/2021 às 11h41min.
Questionamento: "Estamos escrevendo um projeto da concepção de um festival, e

vamos contratar uma pessoa que, na tabela de valores sugerida, se encaixa na opção de:
CONSULTORES
CONSULTOR DE ADMINISTRAÇÃO E SELEÇÃO DE
PESSOAL (FATURAMENTO BRUTO ANUAL DE R$
240.000,00 A R$ 2.400.000,00)
HORA 256,14 FGV/MINC

Estamos com dúvida na questão do faturamento bruto anual de 240.000 a 2.400.000. Se
vamos pagar por hora o que isso quer dizer? Não vamos chegar a usar esse valor, mas, no que nos afeta
essa questão, a pessoa contratada precisa ter esse faturamento anual para se encaixar nesta categoria? "

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010597488/2021 - SECULT.UCP.ASDC: A
faixa indicada corresponde à qualificação do Consultor a ser contratado, cujos honorários são
diferenciados pelo porte da empresa que o contrata. Se você for contratar um Consultor para seu projeto,
observe pelo valor de seu projeto, em qual categoria ele se enquadra para usar até o valor máximo dos
honorários permitidos na tabela de valores do SIMDEC.

 
- Recebido em 27/09/2021 às 16h14min.
Questionamento: "No que se refere aos anexos obrigatórios de projeto de restauração

arquitetônica para o mecenato, o projeto que pretendemos inscrever é de um edifício com mais de
3.000m², sendo que o mesmo possui mais de 200 pranchas e o custo de plotagem fica muito alto. Dessa
forma, gostaria de saber se é possível incluir link de acesso ao projeto integral aprovado em nuvem.
Anexando ao projeto, de forma física, apenas as plantas baixas do mesmo em A4 ."

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010597488/2021 - SECULT.UCP.ASDC: A
documentação deve ser apresentada conforme descrita no item 7.2.11.3 do Edital.

Os documentos obrigatórios para os projetos culturais cujo
objeto esteja relacionado à área de levantamento métrico
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deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Planta de localização: Edifício em relação à cidade –
acessos, orientações, Identificação dos demais edifícios de
interesse histórico ou artístico da área.- 1:1000 ou 1:500;
b) Planta de situação: Locação da edificação com relação ao
terreno, áreas do terreno, da construção e projeção do edifício,
cotas de nível, perfis do terreno, vegetação. - 1:200 ou 1:100;
c) Planta de implantação: Quando for o caso de a área do lote
ter muitos detalhes para a representação de jardins,
especificação das espécies e caminhos - 1:100 ou 1:75;
d) Planta baixa de cada nível: Dimensões externas: medidas
em parciais e totais. Dimensões internas: medidas de laterais e
diagonais dos espaços, espessura das paredes e dos vãos.
Codificação de todos os detalhes construtivos: portas, janelas
e vãos, etc. Representação de escadas com numeração dos
degraus e dimensionamento. Indicação do tabuado do piso e
do forro. Projeção de clarabóia, caixa d’água, beirais etc.
Identificação dos materiais construtivos, adotando-se
convenções para alvenarias (pau-a-pique, adobe, taipa etc.) e
demais elementos. Denominação dos espaços - 1:50;
e) Cortes: Cotas verticais internas e externas; pés direitos,
guarda-corpo, vergas, cimalhas. Dimensionamento de peças
do telhado e dos beirais. Representação exata do sistema
construtivo; tesouras e de demais peças. Altura de vergas,
vãos, peitoris, cimalhas, barras e outros elementos. Indicação
do tipo e da cor da pintura das alvenarias, esquadrias - 1:50;
f) Elevações/Fachadas: Representação de todos os elementos
arquitetônicos. Caimentos de ruas e ou terrenos.
Especificação do tipo e da cor das alvenarias e esquadrias,
bem como dos demais materiais de acabamento - 1:50;
g) Planta de cobertura: Representação do madeiramento e
dimensionamento das peças e vãos. Dimensão dos beirais.
Sentido das declividades. Tipologia da telha. Representação
de calhas, condutores, rufos, rincões, chaminés etc - 1:100.
h) Detalhes: Adotar a mesma codificação usada em planta.
Todos os detalhes devem estar cotados e especificados quanto
ao tipo de material e tipologia - 1:10 ou 1:5.
----
 

- Recebido em 28/09/2021 às 01h49min.
Questionamento: "Sobre o Mecenato: Pessoa Física. A comprovação do recebimento

do cachê, dos profissionais envolvidos, precisa ser através da nota fiscal eletrônica?"
Resposta conforme Memorando SEI nº 0010597488/2021 - SECULT.UCP.ASDC: A

Nota Fiscal Eletrônica é exigida. Porém, no caso de profissionais não cadastrados na PMJ, as Notas
Fiscais Avulsa emitidas pela Prefeitura podem ser aceitas.

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

de Desembolso?"
Resposta conforme Memorando SEI nº 0010597488/2021 - SECULT.UCP.ASDC: O

Cronograma de Desembolso é o valor total do projeto.
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 30/09/2021, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
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 0010608219 e o código CRC 9AE56E74.
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