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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 002/2022/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de Entidades Fechadas de Previdência

Complementar, regularmente constituídas, e que tenham interesse em firmar, com esta Administração
Municipal, Termo de Convênio por meio da seleção de propostas para a administração do plano de
benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo da administração direta e indireta do Poder
Executivo e do Poder Legislativo deste Município, por tempo indeterminado.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 23 de junho de 2022 às 16h50min.
 
Questionamento: "Conforme consta no Edital SEI Nº 0012856983/2022 - SAP.UPL

(Edital de Chamamento Público Municipal nº 002/2022/PMJ), em seu item 6 que a proposta deverá ser
entregue na aba Autoserviços no Serviço "Req. para Cadastro de Proposta/Projeto - Parceria'', no site
oficial do Município, porém ao fazer isso no final do envio o sistema pede, conforme anexo, uma
certificação do Usuário, que neste item em específico do Edital não cita a necessidade desta certificação,
somente no item 11 quando da assinatura do convênio de adesão. Fizemos o cadastro da certificação e
tentamos diversas vezes contato com a Prefeitura, porém não conseguimos. Solicitamos que a Prefeitura
aceite o envio da Proposta por este e-mail, sendo que não foi possível enviar pelo sistema que consta no
Edital, pelos motivos relatados. Segue o link com os documentos da proposta, bem como em anexos os
prints da tela do sistema da Prefeitura."

 
Resposta: Conforme disposto nos subitens 3.1 e 3.2, do edital:

3.1 Os interessados em participar da presente Chamada
Pública deverão cadastrar a proposta na aba
"Autosserviços"
(https://oauthexternal.joinville.sc.gov.br/account/login?
returnUrl=%2F), no serviço "Req. para Cadastro de
Proposta/Projeto - Parceria", no site oficial do Município,
contendo os requisitos e documentos constantes no item 6
deste Edital.
3.2 As propostas deverão ser enviadas até às 17:00h, do dia
23/06/2022.

Ainda, conforme disposição contida no site do Município, no
endereço https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/obter-certificacao-de-usuario-para-processo-eletronico/,
em seu conteúdo orienta-se o usuário sobre como obter certificação de usuário para processo eletrônico. A
certificação de usuário é o ato de confirmar que um usuário é ele mesmo – semelhante ao reconhecimento
de firma, para que o mesmo possa autuar (submeter) processos eletrônicos ao Município de Joinville (SC).

https://oauthexternal.joinville.sc.gov.br/account/login?returnUrl=%2F
https://www.joinville.sc.gov.br/
https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/obter-certificacao-de-usuario-para-processo-eletronico/
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Ademais, neste mesmo endereço eletrônico também consta a informação do período para liberação da
referida certificação (até 72 horas úteis). 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 24/06/2022, às 10:20, 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 0013348205 e o código CRC 9E59341D.
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