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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 003/2022/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de entidades sem fins lucrativos devidamente registradas

no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente - CMDCA, na modalidade chancela, por meio
da seleção de projetos, para desenvolver ações e projetos voltados à área da infância e adolescência, na
garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, devendo contemplar ações
de cunho social, inovadoras ou complementares.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 03/11/2022 às 12h45min.
Questionamento: "Por gentileza, poderia me orientar quanto à inscrição do Projeto

FIA no site da prefeitura? Como faço login?"
Resposta: Conforme disposições contidas no Edital:

"11.1 A assinatura do Termo de Colaboração e demais
documentos vinculados a este instrumento serão realizadas
eletronicamente, mediante login e senha, devendo o
representante  legal  da  entidade providenciar a sua
assinatura eletrônica externa com certificação, de acordo
com a Instrução Normativa Conjunta n° 129/2021
(0011474593), aprovada pelo Decreto Municipal
n° 45.013/2021 (0011476063).
11.1.1 O representante legal da entidade que participar
deste Chamamento Público poderá providenciar a
solicitação de usuário externo, certificado para assinatura
eletrônica, de acordo com o que estabelece o "Manual do
Usuário Externo" disponível nos seguintes
links: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-
usuario-em-
autosservico e https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-
usuario-para-autosservico."

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 03/11/2022, às 16:24, 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.
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https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autosservico
https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autosservico


A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0014840043 e o código CRC D6CBCB85.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.208203-9
0014840043v2

Resposta ao Esclarecimento SAP.CVN 0014840043         SEI 22.0.208203-9 / pg. 2


	Resposta ao Esclarecimento SAP.CVN 0014840043

