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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 005/2022/PMJ
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado com e
sem fins lucrativos, 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 05/09/2022 às 17h02min.
Questionamento: "Meu projeto atual encerra em dezembro/2022. Posso me inscrever
mesmo não ter finalizado o projeto atual?"
Resposta: Os requisitos necessários e as vedações quanto a participação de proponentes
estão dispostas no "Item 2 - Das Condições de Participação", do Edital.
- Recebido em 06/09/2022 às 16h45min.
Questionamento: "Embora a plataforma - Autosserviço - tenha o ícone de inclusão de
ANUÊNCIA E CURRÍCULO ARTÍSTICO, não encontro no EDITAL a obrigatoriedade da inclusão desses
documentos. Mesmo assim, fazemos a inclusão das anuências com assinatura do gestor da pasta de cada
local? Ou assinatura do diretor da escola/instituição onde será executado o projeto? (os dois documentos
ou só gestor da pasta?) O currículo artístico do proponente e dos artistas que farão parte da execução do
projeto ... incluímos também?"
Resposta: Os documentos requisitados necessários estão dispostos no "Item 4 - da
Proposta de Projeto", do Edital.
- Recebido em 06/09/2022 às 16h55min.
1º Questionamento: "Gostaria de tirar algumas dúvidas se possível, acerca no Edital
005/2022: Contrapartida social - Anuências - Currículum artístico: deixaram de ser obrigatórios?"
Resposta: Os documentos requisitados necessários estão dispostos no "Item 4 - da
Proposta de Projeto", do Edital.
2º Questionamento: "Certidão de débito municipal/estadual - sede do proponente: é a
certidão negativa de débito que sempre tiramos? ou é outro documento? onde se tira esse da sede? a
Municipal já consta o endereço. Estadual não!"
Resposta: Certidão de Débitos Municipais - Documento que atesta se um contribuinte
(pessoa física ou jurídica) possui ou não débitos com o Município; Certidões de Débitos Estaduais - As
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Certidões Negativas ou Positivas de débitos tributários são expedidas pela Secretaria de Estado da
Fazenda, observadas as exigências previstas em ato do Poder Executivo.
3º Questionamento: "O que diferencia esses termos pgto de pessoal/pgto de
serviço/pgto de terceiros?"
Resposta: Tratam-se do detalhamento de despesas à serem realizadas no projeto,
identificando individualmente cada item, descriminando sua quantidade, custo unitário e custo total.
- Recebido em 07/09/2022 às 13h27min.
Questionamento: "Gostaria de saber, se esse edital de chamamento de vocês, é os
artistas mesmo que fazem a captação do recurso ou é prêmio"
Resposta: Conforme disposição contida no subitem "1.1 - Este Edital tem por objeto o
Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado com e sem fins lucrativos,
na modalidade MECENATO, para firmar Termo de Compromisso Cultural 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".

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 08/09/2022, às 15:43, 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 0014212413 e o código CRC 3B2292ED.
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