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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 0015076956/2022

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

na modalidade FMIC, por meio da seleção de projetos, para a execução de Ações Culturais e Patrimônio Cultural no
Município de Joinville.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 12/12/2022 às 21h42min
Questionamento: " O item "h" do artigo 1.3.15 Patrimônio Cultural Imaterial, do EDITAL DE

CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 0015076956/2022, que diz que é permitida a submissão de projetos que
visam a elaboração de projetos arquitetônicos e/ou de engenharia ou realização de obras, nos casos em que o
patrimônio imaterial registrado tiver sido inscrito no Livro de Registro de Lugares, na forma do item IV do art. 28 da
Lei Complementar nº 363/2011 da cidade de Joinville, devendo nestes casos ser observados os documentos
obrigatórios correspondentes ao constante no item Patrimônio Cultural Material. Neste caso, o projeto que se
pretende submeter é voltado a execução de obra de conservação em um patrimônio imaterial, devidamente inscrito no
Livro de Registros de Lugares, na forma do item IV do art. 28 da Lei Complementar nº 363/2011 da cidade de
Joinville. Considerando que o projeto a ser submetido é voltado a elaboração de projetos arquitetônicos, de
engenharia e realização de obras qual item do item 4.2.14 PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL deveremos seguir?"

Resposta: Neste caso deverá seguir o item 4.2.14.1, do Edital:
"4.2.14.1 Para propostas voltadas à elaboração de projetos de restauro
arquitetônico:
a) projeto
cultural; https://docs.google.com/document/d/15NhO1IlxQNQeJPhdoW-
E0ueQqEh27sW8hcQ9lypJR5w/edit?usp=sharing
b) currículo e comprovante de capacidade técnica do responsável pela
concepção do projeto arquitetônico de restauro;
c) declaração de concordância do proprietário do bem (carta de
anuência);
d) declaração de único imóvel do proprietário (quando for o caso);
e) relatório fotográfico: imagens atuais datadas, internas e externas,
numeradas de acordo com indicação em planta, contendo descrição do
estado de conservação e diagnóstico;
f) pesquisa histórica, evolução urbana e bibliográfica: descrição e análise
histórica, tipológica e arquitetônica;
g) justificativa, escopo e orçamento base das etapas a serem
desenvolvidas em conformidade com o objeto."

 
 
Atenciosamente,
 

https://docs.google.com/document/d/15NhO1IlxQNQeJPhdoW-E0ueQqEh27sW8hcQ9lypJR5w/edit?usp=sharing
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Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a) Público(a), em
13/12/2022, às 08:37, 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 0015268845 e o código CRC 571DD89C.
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