
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 22/12/2022 às 14h12min
Questionamento: "Como se faz o cadastro no site

https://oauthexternal.joinville.sc.gov.br/account/login?returnUrl=%2F para proponente PJ? O campo
para preenchimento dos dados pede CPF..."

Resposta: Conforme disposição contida no subitem 9.1 e 9.1.1, do Edital:
"9.1 Todos os envios de documentos e assinatura dos
instrumentos serão realizadas eletronicamente, mediante
login e senha, devendo o
representante legal da instituição e/ou pessoa física
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).
9.1.1 O representante legal da instituição ou pessoa física
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."

 
Importante ressaltar que, ao inserir a proposta através do autosserviço, acessada através do

usuário pessoa física, deverão ser indicados no serviço "Req. para Cadastro de Proposta - Parceria" os dados
da Pessoa Jurídica, e não utilizar a ferramenta "utilizar os dados do usuário logado". 

 
 
Atenciosamente,
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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


Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 22/12/2022, às 15:18, 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 0015399788 e o código CRC 5EFB325C.
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