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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 01/10/2021 às 19h05min.
Questionamento: "Estou com uma dúvida, para o Serviço de Captação do Recurso de

Mecenato do SIMDEC, precisa de 3 orçamentos? Visto que a portaria já estipula o percentual sobre o
valor do projeto para o pagamento deste serviço? "

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010682210/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Conforme o item 7.1.2 do Edital de Chamamento Público nº 002/2021, é
necessária a apresentação de 03 (três) cotações de mercado para cada item de despesa indicado na planilha
orçamentária, de empresa do ramo compatível ao objeto (exceto quando se tratar de contratação de
serviços culturais de notória especialização, devidamente justificado com currículo, portifólio e/ou
atestados de capacidade) para os itens que não estiverem contemplados na Tabela Base de Valores Simdec
(anexa ao presente Edital).

 
- Recebido em 04/10/2021 às 09h36min.
Questionamento: "Gostaria de saber se para a entrega do envelope 1 precisa ser o

proponente cultural ou pode ser outra pessoa, no caso de afirmativo, precisa de procuração?"
Resposta conforme Memorando SEI nº 0010682210/2021 -

SECULT.UCP.ASDC: 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 17:00h, até as 09:00 horas do dia 13/10/2021, na Secretaria de Administração e Planejamento, Av.
Hermann August Lepper, 10 - Centro, Joinville – SC. Não há necessidade de que a entrega seja feita
pessoalmente.

 
- Recebido em 04/10/2021 às 12h44min.
Questionamento: "estou inscrevendo um projeto para o Mecenato Municipal que

envolve uma programação com ações culturais tanto no campo da música, quanto da dança e da
literatura. Devo escolher uma das áreas para inserir no campo modalidade ou coloco todas as áreas
envolvidas ou escrevo que é um projeto híbrido?"
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Resposta conforme Memorando SEI nº 0010682210/2021 - SECULT.UCP.ASDC: O
produtor cultural poderá apresentar propostas híbridas constando mais de uma linguagem em um mesmo
projeto, como Festivais, Eventos, Saraus, Tertúlias, entre outras. Neste caso deve-se atentar em enviar
detalhadamente as informações que possam colaborar para um bom entendimento das comissões
avaliadores durante a curadoria, respeitando os itens obrigatórios descritos nos itens de cada modalidade
envolvida.

 
- Recebido em 04/10/2021 às 20h32min.
Questionamento: "Olá, gostaria de saber se haverá expediente/recebimento de projetos

do Mecenato Municipal na segunda-feira, dia 11/10 - e horário ?"
Resposta conforme Memorando SEI nº 0010682210/2021 -

SECULT.UCP.ASDC: Por ser Ponto Facultativo decretado, não haverá expediente no dia 11/10 para o
recebimento dos envelopes.

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2021, às 14:03, 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 0010692475 e o código CRC 1A11CD1C.
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