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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 06/10/2021 às 13h23min.
Questionamento: "Gostaria de solicitar uma informação referente aos orçamentos que

devem ser enviados nos editais Mecenato e Apoio, podemos enviar os orçamentos que solicitamos via
sistema, conforme modelo anexo? (0010692154)   "

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010697876/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Os orçamentos precisam constar os dados do proponente, do projeto, dos itens que
o orçamento se refere, bem como estar assinado e em folha timbrada. No caso do modelo em anexo, por
ser um e-mail de orçamento, deve ser anexado o e-mail recebido do mesmo. 

 
- Recebido em 07/10/2021 às 09h47min.
Questionamento: "Complementando o e-mail anterior, o sistema utilizado para

orçamentos é o O** um sistema de compras da o*********** que a U******* utiliza para orçamentos e
compras de projetos com recursos internos ou externos em esferas municipal, estadual e federal, inclusive
para prestação de contas como o projeto C** *"

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010697460/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Os orçamentos precisam constar os dados do proponente, do projeto, dos itens que
o orçamento se referente, bem como estar assinado e em folha timbrada. No caso do modelo em anexo,
por ser um e-mail de orçamento, deve ser anexado o e-mail recebido do mesmo.

 
- Recebido em 07/10/2021 às 10h30min.
Questionamento: "meu projeto prevê cerca de 7 meses de oficinas de musicalização

para crianças e jovens com deficiência visual e para isso conto com a parceria da A******. Como
proponente do projeto gostaria de ser o tutor (professor) destas oficinas, pois estou cursando licenciatura
em música, porém não encontrei na planilha do edital valores para tutor/professor de música, de que
forma devo proceder, qual base, teto ou critério salarial devo utilizar? "

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010697460/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: No caso de Instrutor de cursos, na tabela de valores há um item de Instrutor como
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"Descrição do Cliente" e Instrutor de Teatro como "Descrição de Mercado". Diante disso, estaremos
considerando a "Descrição de Cliente", neste caso "Instrutor" para todas as atividades.

 
- Recebido em 07/10/2021 às 10h36min.
1º Questionamento: "Um dos documentos é apresentação em original ou cópia

autenticada do RG e CPF. Posso apresentar o documento da carteira de trabalho onde consta os dois,
para validação?"

Resposta: Conforme disposto no item 9.4 do Edital, em seus subitens 9.4.1 e 9.4.1.1:
9.4 A documentação, para fins de habilitação, a ser incluída
pelas instituições, no Envelope nº 2, é constituída de:
9.4.1 Se o Proponente for Pessoa Física:
9.4.1.1 Cópia do Registro de Identidade – RG.
 

 
2º Questionamento: "O CPF não tem cópia em cartão posso apresentar a cópia no site

da internet? Ou como validar ele sem estar impresso na identidade?"
Resposta: Conforme disposto no subitem 9.4.1.2 do Edital:

9.4.1.2 Cópia do CPF.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 08/10/2021, às 09:44, 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 0010697876 e o código CRC F4BF95C2.
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