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Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

DECRETO Nº 45.254, de 12 de janeiro de 2022.
Estabelece a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso do
Município de Joinville, para o exercício de 2022 e
dá outras providências.

O Prefeito de Joinville, no uso de suas atribuições, conferidas pela lei orgânica do
município e de conformidade com o que dispõe os artigos 8º, 9º e 13º, da lei complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, o artigo 39, da lei de diretrizes orçamentárias nº 8.992, de 31 de agosto de
2021 e da lei orçamentária anual nº 9.061, de 13 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1o Fica estabelecido o Desdobramento da Previsão de Receita em Metas
Bimestrais de Arrecadação, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e a Programação
Financeira do Município de Joinville, para o exercício de 2022, conforme o que dispõe os seguintes
anexos, partes integrantes deste Decreto:
I - Demonstrativo do Desdobramento da Previsão de Receita Consolidada, em
Metas Bimestrais Orçamentárias e de Arrecadação do Município 0011605652 ;
II - Demonstrativo do Cronograma Mensal Consolidado de Execução
Orçamentária e de Desembolso, com Base na Média Histórica do Município 0011605723 e
III - Consolidação da Previsão da Receita e Despesas em Metas Bimestrais com
base na lei orçamentária n°. 9.061, de 13 de dezembro de 2021, com o Cronograma Mensal de
Execução Orçamentária e de Desembolso, com base na média dos 03 últimos
exercícios 0011605752.
Art. 2o Para elaboração do Demonstrativo do Desdobramento da Previsão de
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Receita Consolidada, em Metas Bimestrais Orçamentárias e de Arrecadação, disposto no ANEXO
I, foram utilizados os seguintes critérios:
I - a receita aprovada para 2022, com base na média histórica da receita orçada
para os exercícios de 2019, 2020 e 2021;
II – a arrecadação mensal para o exercício de 2022, com base na média histórica
dos exercícios de 2019, 2020 e 2021;
III – o índice médio das receitas mensais nos exercícios de 2019, 2020 e 2021.
Art. 3o Na elaboração do Demonstrativo do Cronograma Mensal Consolidado de
Execução Orçamentária e de Desembolso, com Base na Média Histórica, disposto no ANEXO II,
levaram-se em consideração os seguintes critérios:
I – a despesa aprovada para 2022, com base na média histórica da despesa
orçada nos exercícios de 2019, 2020 e 2021;
II – a liquidação mensal com base na média histórica dos exercícios de
2019, 2020 e 2021;
III – o índice médio das despesas mensais nos exercícios de 2019, 2020 e 2021.
Art. 4o Para a elaboração da Consolidação da Previsão da Receita em Metas
Bimestrais Orçamentárias e de Arrecadação, com o Cronograma Mensal de Execução
Orçamentária e de Desembolso, disposto no ANEXO III, foram utilizados os seguintes critérios:
I – as despesas orçadas dispostas no ANEXO II, deduzidas das receitas orçadas
dispostas no ANEXO I, com a apuração do resultado;
II – as despesas liquidadas dispostas no ANEXO II, deduzidas das receitas
arrecadadas no ANEXO I, com visualização do resultado.
Art. 5o A Programação da Despesa será realizada em conformidade com os
Demonstrativos dos Projetos, Atividades e Encargos Especiais, de cada Unidade Orçamentária
integrantes do Orçamento Municipal, inclusive Fundos, Fundações, Autarquias, aprovados pela Lei
Municipal nº 9.061, de 13 de dezembro de 2021.
Art. 6o Em atendimento ao art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e em determinação, do artigo 39 da Lei Municipal
nº 8.992, de 31 de Agosto de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentária 2022, ao final de cada
bimestre do exercício, a Secretaria de Administração e Planejamento e a Secretaria de Fazenda,
farão avaliação dos resultados, visando alcançar o equilíbrio financeiro, e o devido alcance das
metas. A Secretaria da Fazenda, ao final de cada bimestre, caso julgue necessário, solicitará a
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Secretaria de Administração e Planejamento, ato legal sobre o montante de limitação de empenhos
no mínimo por fonte de recursos.
Art. 7o Em atendimento ao art. 13º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e em determinação ao complemento do Anexo
III, deste Decreto, no propósito de alcançar as metas estabelecidas nos ANEXOS I e II, o Poder
Executivo Municipal adotará medidas de combate à evasão e a sonegação fiscal, referente à
cobrança da dívida e ao montante dos créditos tributários, as quais serão:
I - capacitação do quadro de servidores da Secretaria da Fazenda para o
aprimoramento dos processos de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos;
II - aperfeiçoamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais, a fim de
facilitar os processos de fiscalização e combate à sonegação;
III - reestruturação dos mecanismos de cobrança dos contribuintes inadimplentes,
através da implantação da área de cobrança;
IV - incentivo a mutirões, com o objetivo de acelerar os processos em tramitação
no Fórum de Joinville;
V - aperfeiçoamento do cadastro imobiliário da PMJ, com a implantação do
projeto de geoprocessamento, que possibilitará o lançamento de valores de IPTU mais condizentes
com a realidade da cidade;
VI - ampliação da atuação junto à Secretaria da Fazenda do Estado e aos
contribuintes do ICMS, com o objetivo de viabilizar o crescimento do índice de participação do
Município na distribuição do ICMS;
VII - aprofundamento do programa de educação fiscal;
VIII - especialização da equipe de campo do cadastro imobiliário para fins de
elevação da arrecadação do IPTU.
Art. 8o O Executivo Municipal poderá publicar novo decreto, com o intuito de
adequar a programação financeira e o cronograma de desembolso, a possível alteração no
panorama financeiro, estabelecendo novas metas bimestrais de arrecadação e novas formas de
controle da despesa.
Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 01 de janeiro de 2022.
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Ricardo Mafra
Secretário
Secretaria de Administração e Planejamento - SAP
Samara Perfeito Nunes
Diretora Executiva
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Rejane Gambin
Prefeita, em exercício

Esta publicação contém como anexos os documento SEI: 0011605652, 0011605723 e 0011605752
Documento assinado eletronicamente por Samara Perfeito Nunes,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 11:52, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 13:16, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 14:14, 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 0011622065 e o
código CRC D5AB6BBE.

DECRETO Nº 45.255, de 12 de janeiro de 2022.
Altera o suplente 3, da alínea "c", do inciso I, do
art. 1º, do Decreto nº 41.305, de 01 de março de
2021, que nomeia membros para o Conselho
Municipal de Assistência Social - Gestão 2021/2023.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições e em conformidade com
o inciso IX, do art. 68, da Lei Orgânica do Município,
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DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o seguinte membro, para complementar o atual mandato de
26 de fevereiro de 2021 a 25 de fevereiro de 2023, alterando o suplente 3, da alínea "c", do inciso I,
do art. 1º, do Decreto nº 41.305, de 01 de março de 2021, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1º ...
I - ...
...
c) ...
...
3 - Suplente: Helena Schweinberger" (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício

Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 14:14, 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 0011625631 e o
código CRC 247CBCB8.

DECRETO Nº 45.262, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
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Ildenei Aparecida Portella, matrícula 54.988, para o cargo de Professor Educação Infantil e
Ensino Fundamental Educação Física.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625812 e o
código CRC 13A4AEE4.

DECRETO Nº 45.257, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Siuvia Regina de Souza, matrícula 54.985, para o cargo de Auxiliar de Educador.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625703 e o
código CRC A14BC2BF.

DECRETO Nº 45.260, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Daniela M Padilha, matrícula 54.987, para o cargo de Professor do Ensino Fundamental
Inglês.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011625780 e o
código CRC 483BFD2F.

DECRETO Nº 45.261, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Rejane Duarte, matrícula 54.989, para o cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental Séries
Iniciais.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625789 e o
código CRC 0DDA7137.

DECRETO Nº 45.259, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Lucas Gabriel de Souza, matrícula 54.986, para o cargo de Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Geografia.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625756 e o
código CRC A7CFDCE0.

DECRETO Nº 45.265, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Michele Ana Gomes, matrícula 54.992, para o cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais.

Rejane Gambin
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625981 e o
código CRC F890A073.

DECRETO Nº 45.263, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Tatiane Aparecida dos Santos Andrade, matrícula 54.990, para o cargo de Auxiliar de
Educador.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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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Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625956 e o
código CRC 3FBF5DCF.

DECRETO Nº 45.268, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Divanir Della Giustina Steuernagel, matrícula 54.994, para o cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011626955 e o
código CRC ECE7CD18.

DECRETO Nº 45.266, de 12 de janeiro de 2022.
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Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Mariana Oliveira da Costa, matrícula 54.993, para o cargo de Auxiliar de Educador.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625998 e o
código CRC 9046A859.

DECRETO Nº 45.264, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Cleci Corbari Lazaroto, matrícula 54.991, para o cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais.
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625966 e o
código CRC 520C0078.

DECRETO Nº 45.267, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Evelyn Scortegagna, matrícula 54.995, para o cargo de Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Língua Portuguesa.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011626952 e o
código CRC EE1A1CFF.

DECRETO Nº 45.256, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Beatriz de Oliveira Beninca Cunha, matrícula 54.983, para o cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011625654 e o
código CRC EC83EDF9.

DECRETO Nº 45.258, de 12 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Ana Paula Sutil, matrícula 54.984, para o cargo de Auxiliar de Educador.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011625726 e o
código CRC CADA2197.

DECRETO Nº 45.251, de 11 de janeiro de 2022.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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ADMITE, por tempo determinado, até 23 de dezembro de 2022, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2022, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Denise Maria Gonçalves de Oliveira de Miranda, matrícula 54.982, para o cargo de Auxiliar
de Educador.

Rejane Gambin
Prefeita, em exercício
Karine Antocheves Machado
Diretora Executiva da Secretaria de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Karine Antocheves Machado,
Diretor (a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 14:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeito em
Exercício, em 12/01/2022, às 16:43, 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 0011615898 e o
código CRC A511B609.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 18/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 215/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Fazendinha Ltda (CEI Fazendinha),
oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 215/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Fazendinha Ltda (CEI Fazendinha), oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças
de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 84/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011610882 e o
código CRC 9CF6B25F.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 41/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 407/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Sonho Colorido Ltda, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 407/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Sonho Colorido Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
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mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 111/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011614891 e o
código CRC 41567A81.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 25/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 214/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro Educacional
Infantil Pequeninos de Jesus Ltda, oriundo do
edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 214/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro Educacional Infantil Pequeninos de Jesus Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
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IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se 22 de 218
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 95/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011611704 e o
código CRC 0B1525D8.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 26/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 646/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro Educacional
Infantil Pequeninos de Jesus Ltda., oriundo do
edital de Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 646/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro Educacional Infantil Pequeninos de Jesus Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº
191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino,
para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento de 1.654 crianças na
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
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mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 96/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011611868 e o
código CRC E64D55E1.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 32/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 602/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Pimpolhinhos Ltda., oriundo do edital de
Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 602/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Pimpolhinhos Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº
191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino,
para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento de 1.654 crianças na
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
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IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 102/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011613927 e o
código CRC 59ED7AB8.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 05/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 236/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Lucimara Adriani
Diomario Klahold – CEI Arco Iris, oriundo do
edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 236/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Lucimara Adriani Diomario Klahold – CEI Arco Iris, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
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IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 73/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011599487 e o
código CRC 167482D0.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 15/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 228/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Estrela da Manhã Ltda, oriundo do edital
de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 228/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Estrela da Manhã Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
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IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 81/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011601974 e o
código CRC F087CCC8.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 31/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 665/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Pequenos Travessos Ltda., oriundo do
edital de Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 665/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Pequenos Travessos Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº
191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino,
para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento de crianças na Educação
Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

32 de 218

IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 101/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011613825 e o
código CRC 3A1DA766.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 44/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 233/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Tia Vera, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 233/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Tia Vera, oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018, cujo
objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e
vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
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IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 114/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011615318 e o
código CRC B8C73D11.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
PORTARIA Nº 008/2021
A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade ao disposto no artigo 193, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
resolve:
Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº
38/21, por mais 60 (sessenta) dias a partir de 14/01/2022, considerando as justificativas apontadas
no Memorando nº 0011563561, face à complexidade e quantidade de fatos colocados à apreciação
da Comissão Processante e com a finalidade de complementar instrução processual.

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 12/01/2022, às 09:30, 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://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011590388 e o
código CRC F40C8F27.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 06/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 317/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Dayane Ltda - CEI Brincar e Aprender,
oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 317/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Dayane Ltda - CEI Brincar e Aprender, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças
de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
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Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 74/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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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código CRC 225DEE40.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 37/2021 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 497/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Cristiane Ramos – ME
CEI Príncipe da Paz, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 497/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Cristiane Ramos – ME CEI Príncipe da Paz, oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018,
cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze
meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
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Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 107/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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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PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 07/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 224/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Nicélia Maria Barone de
Oliveira - ME (CEI Cantinho da Criança), oriundo
do edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 224/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Nicélia Maria Barone de Oliveira - ME (CEI Cantinho da Criança), oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças
de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
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Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 75/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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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PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD
PORTARIA GABP N° 002/2022 - DETRANS

Institui o curso de formação de Agente de Trânsito para a Guarda Municipal de Joinville e
abre convocação

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 40.292, de 04 de janeiro
de 2021, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
Considerando a Portaria nº 94, de 31 de maio de 2017, e a Portaria nº 150, de 29
de janeiro de 2021, ambas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que tratam sobre a
OBRIGATORIEDADE do Curso de Agente de Trânsito para profissionais que executem as
atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito;
Considerando o disposto no art. 3º da Portaria nº 94 do CONTRAN: "O Curso
de Agente de Trânsito será ministrado por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito ou
por entidades e instituições por eles habilitadas. " (NR),
O Departamento de Trânsito de Joinville (DETRANS), por meio da Escola
Pública de Trânsito (EPTRAN):
Art. 1º - Institui o Curso de Formação de Agente de Trânsito para os Guardas
Municipais de Joinville, que executam as atividades de fiscalização, operação, policiamento
ostensivo de trânsito e patrulhamento na Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública
(SEPROT), e os convoca.
Art. 2º - A carga horária total e a grade curricular do curso observarão o disposto
nos Anexos I e II da Portaria nº 94 do CONTRAN, de 31 de maio de 2017.
O Curso de Formação de Agente de Trânsito terá início em 17 de janeiro de 2022
e término em 18 de fevereiro de 2022. Será ministrado para a totalidade de 45 (quarenta e
cinco) Guardas Municipais, cujos nomes e matrículas constam no ANEXO I.

Joinville, 11 de janeiro de 2022.
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Melissa Puertas Sampaio
Gerente da Escola Pública de Trânsito

Paulo Rogério Rigo
Diretor Presidente

ANEXO I

Guardas Municipais
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MATRICULA

NOME

54.882

ALEX SANDER MARTINS FERNANDES

54.889

ANTONIO ELIÉUS SCHUMACKER

54.870

ARTHUR AUGUSTO ECCEL

54.868

BRUNO CESAR OLIVEIRA FLORES

46.306

CARLOS ADRIANO DE SIQUEIRA

54.877

CLAUDIONEI FERNANDES

54.888

DAIANE DOS SANTOS ARZUM

54.874

DIEGO HENRIQUE PERRE

54.891

DIEGO MARQUES PEREIRA DE
OLIVEIRA

54.899

DIOGO LUIS GUDOSKI

54.902

DIOGO RAFAEL CORDEIRO DA SILVA

54.883

DIONE JUNIOR FERNANDES

54.900

ÉDER BENITES DE ALMEIDA DOS
SANTOS

54.873

EDUARDO FELIPE SOUSA

54.894

EDUARDO KENDI DA COSTA

54.876

ELIELSO XAVIER DA SILVA

54.871

FRANCINE SCHMIDT

54.867

GABRIEL VICENTE DA SILVA

54.886

HÉLIO VIEIRA DO NASCIMENTO

54.895

IANDRA PINHEIRO DE AVIER

54.878

IGOR FRANCISCO PONTES

54.880

JEFFERSON WYLLIAM SENN

54.872

JONATAN VARGAS

54.897

LAZARO ARAUJO DOS SANTOS

54.869

LUIZ CARLOS BATISTA JUNIOR

54.875

NEIDE PEREIRA GOMES ORTONCELLI

54.903

OSIEL ROSENDO DA SILVA

54.893

RENAN GODOY CAVALHEIRO

54.898

RENAN MARCEL VARGAS

54.890

SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

54.884

SANDERLEI WELTER

54.881

SIDNEI DOUGLAS BELING

54.901

STEFAN JOHAN NEHLS

54.887

TAINARA RAMOS PANSERA

54.879

THAIS PORTO DOS SANTOS

54.896

VITOR GOMES BARBOSA

54.892

WAGNER BOTELHO BERNARDES
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43.719

FABÍOLA MAYARA KLITZKE

53.444

JEAN CARLOS CIKANOVICIUS

54.849

JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA GOIS

52.548

RENAN ÁVILA POLI

54.829

SCHELLEN ÁLYKA MACHADO

52.546

THAISSA TONINI

53.443

RANGEL ELISANDRO GODINHO

52.552

MARCIANO MASIERO
Documento assinado eletronicamente por Melissa Puertas Sampaio,
Gerente, em 12/01/2022, às 09:46, 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.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogerio Rigo, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:12, 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 0011607340 e o
código CRC EAE58678.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 46/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 455/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Ventania Ltda, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 455/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Ventania Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018,
cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze
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meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira – Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
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XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 116/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011615528 e o
código CRC 16EC8451.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 29/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 211/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Shulze Ltda - ME (CEI Pequenos
Bambinos), oriundo do edital de Credenciamento
nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 211/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
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Centro de Educação Infantil Shulze Ltda - ME (CEI Pequenos Bambinos), oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças
de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
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XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 99/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011613509 e o
código CRC 002A4388.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 23/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 318/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Kairós Kids Ltda, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
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Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 318/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Kairós Kids Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018,
cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze
meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
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XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 93/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011611508 e o
código CRC DCE87989.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 39/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 315/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Maria Madalena Aranda
Wenceslau - Centro de Educação Infantil Reino da
Alegria, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,

Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

51 de 218

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 315/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Maria Madalena Aranda Wenceslau - Centro de Educação Infantil Reino da Alegria, oriundo do
edital de Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de
crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa
da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
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X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 109/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011614705 e o
código CRC B0FDD459.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 43/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 465/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Silvia Maria Pereira
Fernandes - Centro de Educação Infantil Tempo
Feliz, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
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Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 465/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Silvia Maria Pereira Fernandes - Centro de Educação Infantil Tempo Feliz, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças
de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
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mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 113/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011615268 e o
código CRC 31C7F1D3.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 28/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 600/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Pequeno Céu Ltda., oriundo do edital de
Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 600/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Pequeno Céu Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº 191/2019,
cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino, para prestação
de serviços com início em 2019, visando o atendimento de 1.654 crianças na Educação Infantil,
primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
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mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 98/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011613165 e o
código CRC FB93C01D.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 24/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 576/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Kairós Kids Ltda., oriundo do edital de
Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 576/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Kairós Kids Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº 191/2019,
cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino, para prestação
de serviços com início em 2019, visando o atendimento de 1.654 crianças na Educação Infantil,
primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
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IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 94/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011611603 e o
código CRC 35CD4F52.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 42/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 645/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Sonho Colorido Ltda., oriundo do edital de
Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 645/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Sonho Colorido Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº
191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino,
para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento de 1.654 crianças na
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
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IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 112/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011615169 e o
código CRC E57A84A6.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 45/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 212/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Ventania Ltda, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 212/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Ventania Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018, cujo
objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e
vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
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do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 115/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011615410 e o
código CRC 976AC8D6.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 50/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 449/2021, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Pequeno Céu Ltda., oriundo do edital de
Credenciamento nº 158/2021.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 449/2021, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Pequeno Céu Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº
158/2021, cujo objeto é a contratação de instituições especializadas na área de ensino, visando
o atendimento de 299 crianças na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
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do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 978/2021 - SED.GAB, de 25/11/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011616530 e o
código CRC ABAEB881.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 38/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 408/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Faquini Ltda - Centro de Educação
Infantil Recanto dos Anjos, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 408/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Faquini Ltda - Centro de Educação Infantil Recanto dos Anjos,
oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o
atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil,
primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
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VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 108/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011614642 e o
código CRC A4B29CF6.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 12/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 320/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Criando Sonhos Ltda, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 320/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Criando Sonhos Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
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VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 78/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011601777 e o
código CRC 4A16133B.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 35/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 644/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Presente de Deus Ltda., oriundo do edital
de Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 644/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Presente de Deus Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº
191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino,
para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento de 1.654 crianças na
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
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ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 105/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011614303 e o
código CRC FD321BF2.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 08/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 601/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Cantinho da Criança, oriundo do edital de
Credenciamento nº 191/201.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
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25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 601/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Cantinho da Criança, oriundo do Edital de Credenciamento nº
191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino,
para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento de 1.654 crianças na
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
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ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 76/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011600323 e o
código CRC CAB122C6.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
PORTARIA Nº 009/2022
A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade ao disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº 266/08, alterada pela
Lei Complementar 495/18, resolve:
Designar
as
servidoras
MARIA
ANGELA
NOLLI,
TATIELI
BOEGERSHAUSEN e ROSANE GUEDES DA ROZA, sob a presidência da primeira, para
conduzir o Processo de Sindicância Investigatória nº 01/22, a fim de apurar os fatos relacionados
ao extravio ou uso inadequado de equipamentos pertencentes a Administração Pública
Municipal, conforme fatos relatados nos memorandos nº 049-SED/GAB-2021 (0011544064), 050SED/GAB-2021 (0011544073), 051-SED/GAB-2021 (0011544084), 001-SED/GAB-2022
(0011584251), 002-SED/GAB-2022 (0011584389), 003-SED/GAB-2022 (0011584432), 004Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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SED/GAB-2022 (0011584502), 005-SED/GAB-2022 (0011584530) e anexos.
Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 12/01/2022, às 11:56, 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 0011584549 e o
código CRC 492A0AC8.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 04/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 501/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Rita de Cássia Fernandes
Becker – ME (CEI Algodão Doce), oriundo do
edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 501/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Rita de Cássia Fernandes Becker – ME (CEI Algodão Doce), oriundo do edital de Credenciamento
nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5
anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
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Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 72/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
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Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011599208 e o
código CRC AC84D104.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 09/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 661/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Construindo Sonhos Ltda., oriundo do
edital de Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 661/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Construindo Sonhos Ltda., oriundo do edital de Credenciamento nº
191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino,
para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento de crianças na Educação
Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
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Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 77/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
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Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011600567 e o
código CRC 3BB5B6AA.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 22/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 226/2018, firmado entre o
Município de Joinville e a Creche CEI Prole Feliz
Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 226/2018, firmado entre o Município de Joinville e a
Creche CEI Prole Feliz Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a
prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e
nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
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Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 92/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
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Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011611420 e o
código CRC F64B0014.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 14/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 213/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Espaço do Parque Ltda (CEI Espaço do
Parque), oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 213/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Espaço do Parque Ltda (CEI Espaço do Parque), oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças
de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
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Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 80/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
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Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011601935 e o
código CRC 24465391.

PORTARIA SEI - CAJ.DICAF/CAJ.DICAF.GGP
Criação Coordenação de Gestão Ambiental da
Companhia Águas de Joinville.
PORTARIA Nº 2932/2022

O Diretor-Presidente, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto
no Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de Joinville,
RESOLVE:
Art. 1º A criação da Coordenação de Gestão Ambiental, a qual será liderada pelo ocupante
do cargo comissionado/função gratificada de Coordenação de Gestão Ambiental (CGA).
Art. 2º A Coordenação de Gestão Ambiental fica vinculada à Gerência de Qualidade e Meio
Ambiente (GQM).
Art. 3º São atribuições da Coordenação de Gestão Ambiental (CGA):
Implementar e Manter Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com as
melhores práticas nacionais e internacionais.
Coordenar atividades relativas ao licenciamento ambiental, à autorização para
intervenção ambiental e suas respectivas compensações, bem como à autorização
de construção e manejo de empreendimentos sob responsabilidade da Companhia
Águas de Joinville, de forma integrada, interdisciplinar e articulada com os órgãos e
as entidades fiscalizatórias e regulatórias.
Avaliar o cumprimento de condicionantes nos processos de regularização ambiental
nas fases prévia, de instalação e de operação, ainda que em caráter corretivo.
Promover o acompanhamento dos sistemas de controle ambiental dos
empreendimentos devidamente regularizados.
Estabelecer e executar o monitoramento da qualidade da água, ar e solo e gestão de
resíduos.
Prestar o apoio técnico necessário às decisões e planejamento mediante análise
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preliminar dos riscos ambientais decorrentes de novos projetos e/ou alteração de
processos existentes.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:34, 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 0011613498 e o
código CRC 12A2314B.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 13/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 456/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Criando Sonhos Ltda, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 456/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Criando Sonhos Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
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Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 79/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011601871 e o
código CRC 8573005B.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 36/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 326/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Cristiane Ramos ME Centro Educacional Infantil Príncipe da Paz,
oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 326/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Cristiane Ramos ME - Centro Educacional Infantil Príncipe da Paz, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças
de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
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Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 106/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011614378 e o
código CRC 0161B225.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 17/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 664/2019, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Fadinha Ltda. - C.E.I. Fadinha, oriundo
do edital de Credenciamento nº 191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 664/2019, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Fadinha Ltda. - C.E.I. Fadinha, oriundo do edital de Credenciamento
nº 191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na área de ensino,
para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento de crianças na Educação
Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
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Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 83/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011602070 e o
código CRC D4673A91.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 40/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 227/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Reino da Criança Ltda ME, oriundo do
edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 227/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Reino da Criança Ltda ME, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
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Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 110/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
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Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011614802 e o
código CRC 4D131793.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
PORTARIA Nº 014/2022
A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade ao disposto no artigo 193, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
resolve:
Prorrogar o prazo para conclusão do Processo de Sindicância Administrativa
de Rito Sumário nº 02/20, por mais 60 (sessenta) dias a partir de 16/01/2022, considerando as
justificativas apontadas no Memorando nº 0011580169, face à complexidade e quantidade de fatos
colocados à apreciação da Comissão Processante e com a finalidade de complementar instrução
processual.

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 12/01/2022, às 16:25, 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 0011620033 e o
código CRC 0BCBAC2F.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 16/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 340/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Fadinha Ltda, oriundo do edital de
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Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 340/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Fadinha Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018,
cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze
meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
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área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 82/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011602014 e o
código CRC 4F2F75DA.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 34/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 266/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Presentes de Deus Ltda - ME - CEI
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Presentes de Deus - Unidade II, oriundo do edital
de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 266/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Presentes de Deus Ltda - ME - CEI Presentes de Deus - Unidade II,
oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o
atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil,
primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
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V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 104/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011614102 e o
código CRC DD92E281.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 21/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 234/2018, firmado entre o
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Município de Joinville e Fabia Marcondes de
Souza ME – CEI Formando Sonhos, oriundo do
edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 234/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Fabia Marcondes de Souza ME – CEI Formando Sonhos, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
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V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 87/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011611293 e o
código CRC A992B202.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 20/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 194/2018, firmado entre o
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Filhos de Davi Ltda ME, oriundo do edital
de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 194/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Filhos de Davi Ltda ME, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
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V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 86/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011611125 e o
código CRC B0C2DDEF.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 48/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 662/2019, firmado entre o
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Município de Joinville e Marlaide de Fatima
Haveroth Zilz - Centro de Educação Infantil Zé
Colméia, oriundo do edital de Credenciamento nº
191/2019.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 662/2019, firmado entre o Município de Joinville e
Marlaide de Fatima Haveroth Zilz - Centro de Educação Infantil Zé Colméia, oriundo do edital de
Credenciamento nº 191/2019, cujo objeto é a contratação de instituições/empresas especializadas na
área de ensino, para prestação de serviços com início em 2019, visando o atendimento
de crianças na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
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frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 118/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011615674 e o
código CRC D24531B6.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
PORTARIA Nº 010/2022
A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade ao disposto no art. 199, da Lei Complementar nº 266/2008 e no art. 94, §2º, do
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Decreto Municipal 17.493/2011, resolve:
Designar Marlon Moraes, OAB/SC nº 37.947, para, como defensor dativo,
apresentar no prazo de 10 (dez) dias, defesa escrita nos autos do Processo Administrativo
Disciplinar nº 36/20, a que responde o indiciado Diego Krelling, matrícula 40.567.

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 12/01/2022, às 09:26, 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 0011577318 e o
código CRC 6653CF8F.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 03/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 225/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Rita de Cássia Fernandes
Becker - ME (CEI Algodão Doce), oriundo do
edital de Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 225/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Rita de Cássia Fernandes Becker - ME (CEI Algodão Doce), oriundo do edital de Credenciamento
nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5
anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
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Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 71/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Joinville, 10 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011598980 e o
código CRC 54A98988.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 47/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 319/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Marleide de Fátima
Haveroth Zilz - Centro de Educação Infantil Zé
Colméia, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 319/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Marleide de Fátima Haveroth Zilz - Centro de Educação Infantil Zé Colméia, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças
de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
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Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 117/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
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Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011615590 e o
código CRC 379EC6B2.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 27/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 316/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Pequeno Céu Ltda, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 316/2018, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Pequeno Céu Ltda, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
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Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 97/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
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Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011612950 e o
código CRC 7EBEA1C0.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 49/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Credenciamento nº 450/2021, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil
Espaço
do
Parque
Prudente Ltda., oriundo do edital de
Credenciamento nº 158/2021
O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 450/2021, firmado entre o Município de Joinville e
o Centro de Educação Infantil Espaço do Parque Prudente Ltda., oriundo do edital de
Credenciamento nº 158/2021, cujo objeto é a contratação de instituições especializadas na área de
ensino, visando o atendimento de 299 crianças na Educação Infantil, primeira etapa da Educação
Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

108 de 218

Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 977/2021 - SED.GAB, de 25/11/2021.
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Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011616362 e o
código CRC F384C235.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
PORTARIA Nº 013/2022
A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade ao disposto no artigo 193, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
resolve:
Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº
39/21, por mais 60 (sessenta) dias a partir de 16/01/2022, considerando as justificativas apontadas
no Memorando nº 0011580014, face à complexidade e quantidade de fatos colocados à apreciação
da Comissão Processante e com a finalidade de complementar instrução processual.

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 12/01/2022, às 15:10, 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 0011619890 e o
código CRC 24C4B5D9.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 33/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Credenciamento nº 265/2018, firmado entre o
Município de Joinville e Elisângela Lucas Alves ME - CEI Presentes de Deus, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 265/2018, firmado entre o Município de Joinville e
Elisângela Lucas Alves - ME - CEI Presentes de Deus, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
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conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 103/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011614000 e o
código CRC BDE84A82.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 19/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Credenciamento nº 237/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro Educacional
Pimpolhos Ltda. – CEI Fazendo Arte, oriundo do
edital de Credenciamento nº 039/2018.

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 237/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro Educacional Pimpolhos Ltda. – CEI Fazendo Arte, oriundo do edital de Credenciamento nº
039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos,
onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
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conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 85/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011611018 e o
código CRC 6E2EEEF2.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 30/2022 - SED.GAB
Designa servidores para compor Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de
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Credenciamento nº 502/2018, firmado entre o
Município de Joinville e o Centro de Educação
Infantil Schulze Ltda – ME – Centro de Educação
Infantil Pequenos Bambinos, oriundo do edital de
Credenciamento nº 039/2018.

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 40.301, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 502/2018, firmado entre o Município de Joinville e o
Centro de Educação Infantil Schulze Ltda – ME – Centro de Educação Infantil Pequenos
Bambinos, oriundo do edital de Credenciamento nº 039/2018, cujo objeto é a prestação de serviços
para o atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação
Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Comissão:
Julcimara Trentini - Titular
Suzette Buogo Cano Oliveira - Titular
Adriana Grubba Nunes Casas - Titular
Sandra Oliveira de Córdova - Titular
Solange de Souza Seger - Titular
Geise Cristine Caldeira Maier - Titular
Kerolin Tuany Batista da Silva - Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer - Titular
Marlene Terezinha Zimmer - Suplente
Rosangela Raimundo Pens - Suplente
Ciberie Tomazoni Felske - Suplente
Mariane Dias - Suplente
Tatiane Irene de Oliveira - Suplente
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
I. Orientar e supervisionar pedagogicamente os CEIs, em conformidade com a
Resolução nº 645/2017/CME, Resolução nº 075/2009/COMED e com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de forma a verificar a
regularidade dos serviços prestados, bem como dos atos praticados;
III. Sugerir serviços e procedimentos que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos as crianças pelos CEIs;
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IV. Conferir, analisar e dar o aceite dos relatórios mensais e boletins de
frequências, apresentados pelos CEIs, bem como dos pagamentos atestando as obrigações,
conforme estabelecidas nos contratos;
V. Esclarecer dúvidas dos prepostos que estiverem sob a sua alçada;
área de educação;

VI. Promover cursos de capacitação continuada destinados aos profissionais da

VII. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições dos contratos
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;
VIII. Manter cópias dos contratos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pelos CEIs;
IX. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com os contratos;
X. Rejeitar serviços que esteja em desacordo com as especificações dos objetos
contratados, devendo ser observados, neste caso, o que rezam os contratos;
XI. Fazer relatórios das visitas e quando constatado irregularidades encaminhar
aos órgãos competentes.
XII. Propor aplicação das sanções administrativas aos CEIs em virtude de
Inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
XIII. Manifestar-se formalmente sobre a prorrogação e/ou rescisão dos contratos.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 100/2021 - SED.GAB, de 05/02/2021.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Diego Calegari Feldhaus
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 09:29, 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 0011613692 e o
código CRC 01292BCA.

EXTRATO SEI Nº 0011608233/2022 - SAP.USU.AGT
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Joinville, 11 de janeiro de 2022.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Apostilamento a Ata de
Registro de Preço nº 045/2020, celebrado(a) entre o Hospital Municipal São José, representada
pelo Sr. Fabrício da Rosa, e a empresa contratada 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP
DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.993.698/0001-07, cujo quadro societário
é formado pela Sra. Tatiana Trevisan, Sr. Mauricio Pozza e Sr. Mauricio Denardi, que versa sobre a
contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Gerais e Contrastes,
Antimicrobianos, Quimioterápicos e Alto Custo para o Hospital Municipal São Jos
é, proveniente do Pregão Eletrônico nº 021/2021. O Município apostila incluindo as dotação nº
213 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 2 . 2 . 3303 . 0 . 339000 - Fonte de Recurso: 206, 708 - 3 . 47001 . 10 .
302 . 2 . 2 . 3303 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso: 206, 709 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 2 . 2 . 3303 . 0 .
449000 - Fonte de Recurso: 238 e 216 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 2 . 2 . 3303 . 0 . 339000 - Fonte de
Recurso: 10263. Justifica-se para fins de adequação orçamentária. Em conformidade com o
Memorando nº 0011588240.
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011608233 e o
código CRC 55B0DB2D.

EXTRATO SEI Nº 0011614405/2022 - SAP.USU.AGT

Joinville, 11 de janeiro de 2022.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Primeiro Apostilamento a Ata
de Registro de Preço nº 197/2021, celebrado(a) entre o Hospital Municipal São José, representada
pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada INOVAMED COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, que versa sobre a
Aquisição de medicamentos quimioterápicos, antimicrobianos e de alto custo para o Hospital
Municipal São José, na forma do Pregão Eletrônico nº 069/2021. O Município apostila incluindo
as dotações nº 213 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 2 . 2 . 3303 . 0 . 339000 - Fonte de Recurso: 206; 708 - 3
. 47001 . 10 . 302 . 2 . 2 . 3303 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso: 206; 709 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 2 .
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2 . 3303 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso: 238; 214 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 2 . 2 . 3303 . 0 . 339000 Fonte de Recurso: 238; 216 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 2 . 2 . 3303 . 0 . 339000 - Fonte de
Recurso: 102.. Justifica-se para fins de adequação orçamentária. Em conformidade com o
MEMORANDO Nº 0011588265.
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011614405 e o
código CRC E61428C1.

EXTRATO SEI Nº 0011614456/2022 - SAP.UPL

Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Município de Joinville
Extrato de Homologação de Edital
O Município de Joinville, através da Secretaria de Cultura e
Turismo, homologa o Edital de Chamamento Público nº 003/2021/PMJ habilitando os
seguintes proponentes: Gleber Luis Pieniz da Silva, protocolo nº 026171; Mirian Ried Puerta,
protocolo nº 026182; Rogério Ferreira Negrao, protocolo nº 026184; Fahya Kury Cassins,
protocolo nº 026148; Maria Helena Budkevitz Corrêa, protocolo nº 026125; Alessandra
Gryszczenko Censi Monteiro, protocolo nº 026157; Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil,
protocolo nº 026017; Silvio Meyer, protocolo nº 026081; Alceu Bett, protocolo nº 026063; Kenio
Roberto Cabral Nogueira, protocolo nº 026188; Hilton Görresen, protocolo nº 025978; Gabriel
Luiz da Silva, protocolo nº 026196; Enelir Catarina Cardoso Machado, protocolo nº
026048; Instituto Luterano de Obras Sociais - ILUOS, protocolo nº 026176; Carlos Augusto
Okubo, protocolo nº 026110; Associação dos Veteranos e Amigos do Nosso Batalhão, protocolo nº
026183; Silvio Meyer, protocolo nº 026084; Valério Mattos, protocolo nº 025975; Mauricio Fleith,
protocolo nº 026174; Daniela Fritsche Campos, protocolo nº 025878; Sônia Regina Biscaia Veiga,
protocolo nº 025991; Norberto Xavier Deschamps, protocolo nº 026212; Jackson Luiz Amorim,
protocolo nº 025952 e Marcela de Carvalho e Silva Mendes de Almeida Braitt de Souza, protocolo
nº 026211, para a formalização de Termo de Compromisso Cultural para a execução de projetos de
ações culturais selecionados por meio desta Chamada Pública, com fulcro nas Leis Municipais nºs
5.372/2015 e 7.258/2012, Decreto Municipal nº 43.329/2021 e suas alterações, nas Instruções
Normativas nºs 13 e 14/2012 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, na Instrução Normativa da
Secretaria de Administração e Planejamento nº 002/2017, aprovada pelo Decreto nº 28.670/2017, e
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Decretos nº 43.330 de 16 de julho de 2021 e nº 43.509, de 26 de julho de 2021.
Valor Total: R$ 790.351,90 (setecentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e
um reais e noventa centavos).
Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 12/01/2022, às 09:08, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, 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.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011614456 e o
código CRC B08D5BB0.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI
A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2021, com os seguintes dados:
EMPRESA REGISTRADA: NELIA MARIA CYRINO LEAL
CNPJ: 11.109.083/0001-78
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2021
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
ITENS E VALORES REGISTRADOS:
Item

Descrição

Unidade de Fornecimento

Quantidade

Valor Unitário

1

Tubo Hidráulico

Unidade

20

R$ 163,60

Marca: FANUEL
Fabricante: FANUEL
Modelo / Versão: FANUEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DERIVAÇÃO
COM ROSCA NORMA (NBR-NM-ISO.7-1), FUNDIDA NO PRÓPRIO COLAR DE TOMADA, PARA UTILIZAÇÃO
EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, FIBROCIMENTO, PVC PBA E PVC DEFOFO. ACABAMENTO: SEM
RESÍDUOS E COM PINTURA BETUMINOSA EM ABOS OS ASSENTOS. IDENTIFICAÇÃO: FABRICANTE E
BITOLA EM ALTO RELEVO/AMBAS AS PARTES, COM ENCAIXE NA PARTE SUPERIOR PARA ANEL DE
BORRACHA. ACESSÓRIOS: 01 ANEL DE BORRACHA, DOIS PARAFUSOS GALVANIZADOS POR IMERSÃO À
QUENTE, ASTM A 153 CLASSE C, COM TAMANHO NECESSÁRIO PARA APERTO, ROSCA EM NO MÍNIMO
50% DO COMPRIMENTO. DN 350 X ¾".
26

Tubo Hidráulico

Unidade

6

R$ 2.516,83

Marca: FANUEL
Fabricante: FANUEL
Modelo / Versão: FANUEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE CORRER, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL (NBR 7675),
JUNTA MECANICA (NBR 7677), COM CONTRA FLANGE, PARAFUSOS GALVANIZADOS POR IMERSAO A
QUENTE (NORMA TECNICA ASTM A 153 CLASSE C). A LUVA DEVE ESTAR MONTADA COM OS
PARAFUSOS. DN 500.
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Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 20/12/2021, às 09:37, 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.
Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 11/01/2022, às 17:57,
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.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:41, 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 0011477343 e o
código CRC 17601429.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011609953/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
33/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada AGIL
MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 20.590.555/0001-48, que versa sobre
a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de
Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 35.360,00 (trinta e cinco mil trezentos e sessenta reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011609953 e o
código CRC 055A4D86.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011608970/2022 SAP.USU.AGT
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O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
27/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada UNIAO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - inscrita no CNPJ nº 60.665.981/0009-75, que
versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e
do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 5.985,00 (cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011608970 e o
código CRC 0755AC07.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011609067/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
28/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada UNIAO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - inscrita no CNPJ nº 60.665.981/0009-75, que
versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e
do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 658,00 (seiscentos e cinquenta e oito reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011609067 e o
código CRC 7B24830E.

Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

121 de 218

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011609080/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
29/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada UNIAO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - inscrita no CNPJ nº 60.665.981/0009-75, que
versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e
do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011609080 e o
código CRC FFB727B2.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606102/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
5/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada NDS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 11.034.934/000160, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011606102 e o
código CRC 4CC8B3FC.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606137/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
6/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada NDS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 11.034.934/000160, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606137 e o
código CRC AF7F437E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606156/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
7/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada NDS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 11.034.934/000160, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 92.100,00 (noventa e dois mil e cem reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606156 e o
código CRC CA388056.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606174/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
8/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada NDS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 11.034.934/000160, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 170.100,00 (cento e setenta mil e cem reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606174 e o
código CRC 170D9A95.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606190/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
9/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada NDS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 11.034.934/000160, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 8.010,00 (oito mil dez reais)
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606190 e o
código CRC CCC305C9.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606470/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
10/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada INOVAMED
HOSPITALAR LTDA - inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 638,40
(seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606470 e o
código CRC 7208286C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606504/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
11/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada INOVAMED
HOSPITALAR LTDA - inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
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José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 20.490,00
(vinte mil quatrocentos e noventa reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606504 e o
código CRC F2908F12.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011608377/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
22/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SOMA/SC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011608377 e o
código CRC 69EBD9DA.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011608418/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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23/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SOMA/SC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011608418 e o
código CRC 48BFB7D4.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011608448/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
24/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SOMA/SC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011608448 e o
código CRC CA1235A0.
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SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
25/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SOMA/SC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 3.060,00 (três mil sessenta reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011608481 e o
código CRC 2A22D859.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011608504/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
26/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SOMA/SC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 11.225,00 (onze mil duzentos e vinte e cinco reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011608504 e o
código CRC AB96D9F1.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607865/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
21/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada PONTAMED
FARMACEUTICA LTDA - inscrita no CNPJ nº 02.816.696/0001-54, que versa sobre
a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de
Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 1.899,10 (um mil oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607865 e o
código CRC FDE1A3BC.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607235/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
14/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CIMED
INDUSTRIA S/A - inscrita no CNPJ nº 02.814.497/0007-00, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 4.590,00
(quatro mil quinhentos e noventa reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607235 e o
código CRC 44BB6448.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607512/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
15/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CIMED
INDUSTRIA S/A - inscrita no CNPJ nº 02.814.497/0007-00, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 9.475,00
(nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607512 e o
código CRC F5BC97B2.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607534/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
16/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CIMED
INDUSTRIA S/A - inscrita no CNPJ nº 02.814.497/0007-00, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 94.000,00
(noventa e quatro mil reais)
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607534 e o
código CRC AA98AE65.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607544/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
17/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CIMED
INDUSTRIA S/A - inscrita no CNPJ nº 02.814.497/0007-00, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 22.500,00
(vinte e dois mil e quinhentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607544 e o
código CRC A0A0D576.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607578/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
18/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CIMED
INDUSTRIA S/A - inscrita no CNPJ nº 02.814.497/0007-00, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
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José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 46.200,00
(quarenta e seis mil e duzentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607578 e o
código CRC 385C8693.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607599/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
19/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CIMED
INDUSTRIA S/A - inscrita no CNPJ nº 02.814.497/0007-00, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 9.360,00
(nove mil trezentos e sessenta reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607599 e o
código CRC 68BC7A5E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607621/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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20/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CIMED
INDUSTRIA S/A - inscrita no CNPJ nº 02.814.497/0007-00, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 19.800,00
(dezenove mil e oitocentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607621 e o
código CRC 51717208.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606775/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
13/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SEMEAR
DISTRIBUIDORA EIRELI - inscrita no CNPJ nº 10.269.296/0001-02, que versa sobre
a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de
Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 2.406,87 (dois mil quatrocentos e seis reais e oitenta e sete centavos)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606775 e o
código CRC 4716837E.
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SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
12/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada MEDILAR IMP E
DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A - inscrita no CNPJ nº 07.752.236/000123, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 11/01/2022 no valor de R$ 3.994,20 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte
centavos)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606604 e o
código CRC 5A730BFA.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011610921/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
55/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada CREMER S.A - inscrita no CNPJ nº 82.641.325/0043-77, que versa
sobre a Aquisição de Materiais de Enfermagem da Linha Têxtil para atendimento de demanda das
unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São
José - na forma do Pregão Eletrônico nº 164/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$
4.324,32 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011610921 e o
código CRC 434D3BE4.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011610056/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
54/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI - inscrita no CNPJ nº 24.399.184/0001-72, que versa sobre a Aquisição de Materiais de
Enfermagem da Linha Têxtil para atendimento de demanda das unidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José - na forma
do Pregão Eletrônico nº 164/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 21.281,40 (vinte e um
mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011610056 e o
código CRC EF6D932C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011598792/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
29/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - inscrita no
CNPJ nº 33.154.286/0001-19, que versa sobre a Aquisição de materiais hospitalares de uso geral
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Hospital Municipal São José - na forma
do Pregão Eletrônico nº 117/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 10.060,00 (dez mil
sessenta reais).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011598792 e o
código CRC 9099A162.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011599211/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
30/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A inscrita no CNPJ nº 78.742.491/0001-33, que versa sobre a Aquisição de Materiais de
Enfermagem para Suporte Ventilatório para atender a demanda das unidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Joinville, incluindo-se o Hospital Municipal São José - na forma do Pregão
Eletrônico nº 144/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 3.210,00 (três mil duzentos e dez
reais).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011599211 e o
código CRC 460B8E05.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011600202/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
35/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - inscrita
no CNPJ nº 34.021.009/0001-09, que versa sobre a Aquisição de embalagem para fracionamento
de comprimidos e ribbon para impressão de etiquetas no Hospital Municipal São José, através de
Sistema de Registro de Preços - na forma do Pregão Eletrônico nº 053/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 10.710,00 (dez mil setecentos e dez reais).
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011600202 e o
código CRC A8D6C159.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011601618/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
43/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos
Ltda - inscrita no CNPJ nº 09.196.745/0001-42, que versa sobre a Aquisição de
fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal da Saúde e Hospital São José - na forma do Pregão Eletrônico nº 105/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011601618 e o
código CRC 358F1913.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011601834/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
44/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada DE PAULI COM REPRESENTAÇÃO IMP EXP LTDA - inscrita
no CNPJ nº 03.951.140/0001-33, que versa sobre a Aquisição de materiais hospitalares de uso
geral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Hospital Municipal São José - na
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forma do Pregão Eletrônico nº 117/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 27.170,00
(vinte e sete mil cento e setenta reais).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011601834 e o
código CRC CCF37A2B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011609115/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
53/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda inscrita no CNPJ nº 02.881.877/0004-07, que versa sobre a Aquisição de Materias de
Enfermagem da Linha Textil para atendimento das unidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José - na forma do Pregão
Eletrônico nº 164/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito
reais).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011609115 e o
código CRC A1D5075E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011607397/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
52/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
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Silva, e a empresa contratada Cremer S/A - inscrita no CNPJ nº 82.641.325/0043-77, que versa
sobre a Aquisição de Materiais de Enfermagem da Linha Têxtil para atendimento de demanda das
unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São
José - na forma do Pregão Eletrônico nº 164/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$
3.270,00 (três mil duzentos e setenta reais).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011607397 e o
código CRC 4CA721E4.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606777/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
51/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada MSR Medical Eireli - inscrita no CNPJ nº 14.461.796/0001-94, que
versa sobre a Aquisição de Materiais de Enfermagem da Linha Têxtil para atendimento de
demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital
Municipal São José.- na forma do Pregão Eletrônico nº 164/2021, assinada em 11/01/2022, no
valor de R$ 589.612,17 (quinhentos e oitenta e nove mil seiscentos e doze reais e dezessete
centavos).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606777 e o
código CRC E7BF157E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011606462/2022 SAP.USU.AGT
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O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
50/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada CIRURGICA UNIAO LTDA
- inscrita no CNPJ nº
04.063.331/0001-21, que versa sobre a Aquisição de Materiais de Enfermagem IV para
atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC,
incluindo-se o Hospital Municipal São José - na forma do Pregão Eletrônico nº
406/2020, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 2.736,00 (dois mil setecentos e trinta e seis
reais).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011606462 e o
código CRC C6EAAFAB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011605898/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
49/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ nº 10.842.393/0001-34, que versa sobre a Aquisição de luvas de uso médico
hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e para o Hospital Municipal São José - na forma
do Pregão Eletrônico nº 052/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 376.300,00 (trezentos
e setenta e seis mil e trezentos reais).
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011605898 e o
código CRC 56A25DCC.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011586289/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
5/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA - inscrita no CNPJ nº 13.656.820/0004-20, que versa sobre a Aquisição de Curativos
Especiais e Insumos para Ostomizados para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e o
Hospital Municipal São José - na forma do Pregão Eletrônico nº 005/2021, assinada
em 07/01/2022, no valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 10/01/2022, às 15:51, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 10/01/2022, às 17:16, 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 0011586289 e o
código CRC E7712D63.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011615028/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
41/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CIRURGICA
SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº
94.516.671/0002-34, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico
da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº
100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e
quinhentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011615028 e o
código CRC 0441ED19.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011592629/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
7/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada GRAMS & GRAMS LTDA. ME - inscrita no CNPJ nº
10.448.145/0001-03, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de
medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 003/2021 - CISNORDESTE/SC, Registro de
Preços n.º 003/2021-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 014/2021 – Ata de Registro
de Preços n.º 542/2021. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de
Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31 - na forma do Pregão
Eletrônico nº 003/2021-CISNORDESTE/SC, assinada em 10/01/2022, no valor de R$ 1.069,20
(um mil sessenta e nove reais e vinte centavos)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 10/01/2022, às 15:51, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 10/01/2022, às 17:16, 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 0011592629 e o
código CRC 9C17E125.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011614823/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
40/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada MEDILAR IMP E
DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A - inscrita no CNPJ nº 07.752.236/000123, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 11.513,25 (onze mil quinhentos e treze reais e vinte e cinco
centavos)
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011614823 e o
código CRC 4E15CF23.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011614653/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
39/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada A G KIENEN &
CIA LTDA - inscrita no CNPJ nº 82.225.947/0001-65, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 8.700,00 (oito
mil e setecentos reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011614653 e o
código CRC 4F1AB98A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011614552/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
38/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SOMA/SC
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PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022,
no valor de R$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011614552 e o
código CRC DACD73E3.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011614385/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
37/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - inscrita no CNPJ nº 67.729.178/0004-91, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022,
no valor de R$ 2.772,00 (dois mil setecentos e setenta e dois reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011614385 e o
código CRC 6B80739E.
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SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
4/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - inscrita no CNPJ nº 38.329.458/000161, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 10/01/2022, no valor de R$ 5.121,00 (cinco mil cento e vinte e um reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011601823 e o
código CRC 96D961FD.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011614243/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
36/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- inscrita no CNPJ nº
03.652.030/0003-32, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico
da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº
100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011614243 e o
código CRC C0C12648.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011601645/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
3/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 44.734.671/000151, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 10/01/2022, no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011601645 e o
código CRC 6994CF7E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011601431/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
2/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- inscrita no CNPJ nº
02.520.829/0003-02, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico
da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº
100/2021, assinada em 10/01/2022, no valor de R$ 24.050,00 (vinte e quatro mil cinquenta reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011601431 e o
código CRC 449F0E1B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011604198/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
46/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.343.029/0001-90, que versa sobre a Aquisição
de tiras reagentes e lanceta para medição de glicemia capilar com fornecimento de Glicosímetros
em comodato para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e
Hospital São José, através de Sistema de Registro de Preço para um período de 12 meses - na
forma do Pregão Eletrônico nº 114/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 104.400,00
(cento e quatro mil e quatrocentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011604198 e o
código CRC E2C2F84F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011599829/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
33/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME inscrita no CNPJ nº 21.782.356/0001-02, que versa sobre a Aquisição de materiais de limpeza e
higiene para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville, com exceção da Companhia Águas de Joinville- na forma do Pregão Eletrônico nº
306/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011599829 e o
código CRC 1F6A621A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011598041/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
28/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada COLOPLAST DO BRASIL LTDA - inscrita no CNPJ nº
2.794.555/0004-20, que versa sobre a Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para
Ostomizados para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e o Hospital Municipal São José na forma do Pregão Eletrônico nº 005/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 126,00
(cento e vinte e seis reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011598041 e o
código CRC E76CD623.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011597074/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
22/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA - inscrita no CNPJ nº 44.734.671/0001-51, que versa sobre a Aquisição de medicamentos
pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para
atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na forma
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do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 3.498,30 (três mil
quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011597074 e o
código CRC BED11451.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011596591/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
19/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - inscrita
no CNPJ nº 60.665.981/0009-75, que versa sobre a Aquisição de medicamentos Quimioterápicos,
Antimicrobianos e de Alto Custo DESERTOS e FRACASSADOS no Pregão Eletrônico
069/2021, para atendimento à terapêutica prescrita e manutenção dos tratamentos dos pacientes
internados e ambulatoriais do Hospital Municipal São José. - na forma do Pregão Eletrônico nº
386/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 46.305,00 (quarenta e seis mil trezentos e cinco
reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011596591 e o
código CRC BE0489A9.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011596624/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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20/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - inscrita
no CNPJ nº 60.665.981/0009-75, que versa sobre a Aquisição de medicamentos Quimioterápicos,
Antimicrobianos e de Alto Custo DESERTOS e FRACASSADOS no Pregão Eletrônico
069/2021, para atendimento à terapêutica prescrita e manutenção dos tratamentos dos pacientes
internados e ambulatoriais do Hospital Municipal São José. - na forma do Pregão Eletrônico nº
386/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 7.326,00 (sete mil trezentos e vinte e seis reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011596624 e o
código CRC A6AAEB98.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011595333/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
12/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - inscrita no
CNPJ nº 67.729.178/0004-91, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento
parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 003/2021 - CISNORDESTE/SC,
Registro de Preços n.º 003/2021-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 014/2021 – Ata
de Registro de Preços n.º 550/2021. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31 - na forma
do Pregão Eletrônico nº 003/2021-CISNORDESTE/SC, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 7.065,00 (sete mil sessenta e cinco reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011595333 e o
código CRC FA778207.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011595366/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
13/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - inscrita no
CNPJ nº 67.729.178/0004-91, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento
parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 003/2021 - CISNORDESTE/SC,
Registro de Preços n.º 003/2021-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 014/2021 – Ata
de Registro de Preços n.º 550/2021. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31 - na forma
do Pregão Eletrônico nº 003/2021-CISNORDESTE/SC, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 17.091,12 (dezessete mil noventa e um reais e doze centavos)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011595366 e o
código CRC B667F570.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011594459/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
8/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 94.516.671/0002-34, que versa sobre a Aquisição
de medicamentos quimioterápicos, antimicrobianos e de alto custo para o Hospital Municipal São
José. - na forma do Pregão Eletrônico nº 069/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 36.120,00 (trinta e seis mil cento e vinte reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011594459 e o
código CRC 5840A9AF.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011594507/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
9/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 94.516.671/0002-34, que versa sobre a Aquisição
de medicamentos quimioterápicos, antimicrobianos e de alto custo para o Hospital Municipal São
José. - na forma do Pregão Eletrônico nº 069/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011594507 e o
código CRC CAEA3ACE.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011594525/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
10/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 94.516.671/0002-34, que versa sobre a Aquisição
de medicamentos quimioterápicos, antimicrobianos e de alto custo para o Hospital Municipal São
José. - na forma do Pregão Eletrônico nº 069/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 6.048,00 (seis mil quarenta e oito reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011594525 e o
código CRC A32B23A2.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011609980/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
34/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada AGIL
MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 20.590.555/0001-48, que versa sobre
a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de
Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de
R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011609980 e o
código CRC DA5D256A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011614195/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
35/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- inscrita no CNPJ nº
03.652.030/0003-32, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico
da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº
100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 10.080,00 (dez mil oitenta reais)
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011614195 e o
código CRC BB028E6F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011609712/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
32/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada BROILO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME - inscrita no CNPJ nº
25.321.906/0001-39, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico
da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº
100/2021, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011609712 e o
código CRC 02D9930F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011605387/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
48/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA- inscrita no CNPJ nº 31.531.888/0001-12, que versa sobre a Aquisição de
Materiais de Enfermagem IV para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal
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de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José - na forma do Pregão
Eletrônico nº 406/2020, assinada em 11/01/2022, no valor de R$ 8.350,00 (oito mil trezentos e
cinquenta reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011605387 e o
código CRC 471145E4.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011609581/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
31/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada JETHAMED
COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 34.027.398/0001-71, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 11/01/2022,
no valor de R$ 9.824,00 (nove mil oitocentos e vinte e quatro reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011609581 e o
código CRC F1436E4E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0011609416/2022 SAP.USU.AGT
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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30/2022, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada NSA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - inscrita no CNPJ nº 34.729.047/000102, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada
em 11/01/2022, no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais)
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011609416 e o
código CRC CE65854A.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0011564246/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

Joinville, 06 de janeiro de 2022.
A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 001/20222, com os seguintes dados:
CONTRATADA: CONSÓRCIO EEP-BACIA 10
CNPJ: 44.478.882/0001-70
OBJETO: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE ESTIMADOS 38.747,2 METROS DE REDE COLETORA
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 2.939 LIGAÇÕES DE ESGOTO E 2 ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS NOS BAIRROS BOA VISTA E ZONA INDUSTRIAL TUPY, NO
MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CAJ - PLC Nº
043/2021
VIGÊNCIA: 25 (VINTE E CINCO) MESES
VALOR: R$ 21.237.597,91
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Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 07/01/2022, às 08:50, 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.
Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 12/01/2022, às 09:44, 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.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:33, 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 0011564246 e o
código CRC 89FE7442.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0011547115/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

Joinville, 04 de janeiro de 2022.
A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 224/2021, com os seguintes dados:
CONTRATADA: CUSTÓDIO REFRIGERAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.842.540/0001-36
OBJETO: ALIENAÇÃO DE INSERVÍVEIS
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2021
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS
VALOR: R$ 250,00

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 05/01/2022, às 11:10, 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.
Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 11/01/2022, às 17:57,
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.

Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

157 de 218
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:41, 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 0011547115 e o
código CRC DBF1F948.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SEI Nº 0011615663/2022 CAJ.DICAF.GSL.CLC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2021
A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados, com base no
que preceitua o art. 29, da Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos RLC da CAJ, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2021, destinada à PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO CURSO DE MELHORES PRÁTICAS DE
GOVERNANÇA E GESTÃO PARA EMPRESAS ESTATAIS, NO FORMATO IN
COMPANY, bem como o julgamento e adjudicação efetuada pela CPL, a empresa classificada e
seu respectivo valor, qual seja:
CONTRATADA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE, CNPJ:
83.130.229/0001-78
CONTA CONTÁBIL: Nº: 566 - Escolas e Treinamento
DATA: 11/01/2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (dois) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses.
VALOR: R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais).
CÓDIGO TCE/SC: CA7B2DCA1E8ABE830C2A0964B8772CD6B328112E
Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 11/01/2022, às 16:50, 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.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 11/01/2022, às 16:53, 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.
Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 11/01/2022, às 17:45,
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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Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:40, 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 0011615663 e o
código CRC 30E16995.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0011623726/2022 - SAP.USU.AGT

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 04º Termo Aditivo do Contrato
nº 183/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva e a empresa AZ Construções
Ltda, inscrita no CNPJ nº 73.461.170/0001-47, cujo quadro societário é formado pelo Sr.
Humberto Ribeiro de Queiroz Junior, neste ato representada pelo mesmo, que versa sobre
contratação de empresa especializada para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família
Aventureiro II, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde, o Sr. Jean Rodrigues da
Silva, na forma da Concorrência nº 172/2019. O Município adita o contrato acrescendo
qualitativamente em 2,20% (dois vírgula vinte por cento) do valor total do contrato supracitado,
equivalente a R$ 48.623,66 (quarenta e oito mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e seis
centavos). Justifica-se o acréscimo/supressão, considerando que o Memorial Descritivo prevê
peitoril em granito em todas as janelas, e que o serviço não consta em planilha orçamentária, bem
como a necessidade de instalação de aparelhos de ar condicionado, que foram previstos drenos, mas
a tubulação em cobre não consta na planilha orçamentária e que o Memorial Descritivo prevê tela
mosquiteiro nas janelas indicadas no projeto arquitetônico, e que o serviço não consta em planilha
orçamentária e demais necessidades elétricas, conforme memorando SEI nº 0011457942/2021 SES.UOS.AOB, mediante autorização da autoridade superior no Despacho SEI nº 0011568078,
e Parecer Jurídico SEI nº 0011581597 - PGM.NAD.
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011623726 e o
código CRC 3E2C7444.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0011611362/2022 - SAP.UPL

Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Município de Joinville
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Nono Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 045/2018/PMJ.
Partícipes: Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Assistência
Social, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Joinville.
Objeto: Alterar a Cláusula Quarta do Termo de Colaboração nº 045/2018/PMJ,
incluindo o subitem 4.1.9, conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social (0011584313),
nos seguintes termos: "4.1.9 "Ceder quando necessário à entidade bens móveis, a fim de auxiliála no atendimento do serviço centro dia para pessoas com deficiência e suas famílias".
Data de assinatura: Joinville, 11 de janeiro de 2022.
Vigência: A partir da assinatura.
Signatários: Fabiana Ramos da Cruz Cardozo, pelo Município/SAS/FMAS,
e, Heloísa Walter de Oliveira, pela APAE.
Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 11/01/2022, às 14:22, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 10:23, 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 0011611362 e o
código CRC 138A7931.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0011605585/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

Joinville, 11 de janeiro de 2022.
A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 183/2020, com os seguintes dados:
CONTRATADA: Marcos Trojan - Engenharia e Geotecnia Ltda.
OBJETO: O reajuste dos valores contratados em 10,7384% (dez inteiros e sete mil, trezentos e
oitenta e quatro décimos de milésimos por cento), correspondente à variação acumulada do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo IBGE no período de dezembro
de 2020 a novembro de 2021.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 130/2020.
VALOR: R$ 41.880,11 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e onze centavos)
Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 11/01/2022, às 11:45, 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.
Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 11/01/2022, às 16:21, 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.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:41, 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 0011605585 e o
código CRC 1109F1E1.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0011623376/2022 - SAP.USU.AGT

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 02º Termo Aditivo do Contrato
nº 183/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva e a empresa AZ Construções
Ltda, inscrita no CNPJ nº 73.461.170/0001-47, cujo quadro societário é formado pelo Sr.
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Humberto Ribeiro de Queiroz Junior, neste ato representada pelo mesmo, que versa sobre
contratação de empresa especializada para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família
Aventureiro II, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde, o Sr. Jean Rodrigues da
Silva, na forma da Concorrência nº 172/2019. O Município adita o contrato prorrogando o prazo
de vigência e de execução em 03 (três) meses, alterando seu vencimento para os dias 11/06/2022 e
11/04/2022, respectivamente. Justifica-se em conformidade com o Memorando SEI nº 0011445635,
e Parecer Jurídico SEI nº 0011581597.
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011623376 e o
código CRC 84975FD9.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0011623640/2022 - SAP.USU.AGT

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 03º Termo Aditivo do Contrato
nº 183/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva e a empresa AZ Construções
Ltda, inscrita no CNPJ nº 73.461.170/0001-47, cujo quadro societário é formado pelo Sr.
Humberto Ribeiro de Queiroz Junior, neste ato representada pelo mesmo, que versa sobre
contratação de empresa especializada para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família
Aventureiro II, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde, o Sr. Jean Rodrigues da
Silva, na forma da Concorrência nº 172/2019. O Município adita o contrato acrescendo
quantitativamente em 0,84% (zero vírgula oitenta e quatro por cento) do valor total do contrato
supracitado, equivalente a R$ 18.610,47 (dezoito mil seiscentos e dez reais e quarenta e sete
centavos). Justifica-se o acréscimo em conformidade com o memorando SEI nº 0011455396 SES.UOS.AOB, mediante autorização da autoridade superior no Despacho SEI nº 0011568078,
e Parecer Jurídico SEI nº 0011581597 - PGM.NAD.
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 12/01/2022, às 15:06, 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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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 12/01/2022, às 16:15, 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 0011623640 e o
código CRC 88042C20.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011623370/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora PAMELLA BARUFFI PACHECO no Processo
Seletivo - Edital 007-2021-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 11:02, 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 0011623370 e o
código CRC 55E653C8.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011536761/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 04 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ELIANE DA SILVA SMAHA NIERING no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador
(Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/01/2022, às 08:42, 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 0011536761 e o
código CRC A8DDEE80.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011579287/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 07 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora PRISCILA GALDINO MOREIRA no Processo
Seletivo - Edital 007-2021-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental
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Séries Iniciais - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 07/01/2022, às 10:07, 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 0011579287 e o
código CRC A15DD884.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011619235/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor EDSON NESTOR RUTHES no Processo Seletivo
- Edital 007-2021-SGP no Cargo 0049 - Engenheiro Eletricista, vimos convocá-lo para
enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
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Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 08:29, 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 0011619235 e o
código CRC 8FC3A9CC.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011619293/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora SOLANGE ALVES COSTA ANDRADE DE
OLIVEIRA no Processo Seletivo - Edital 007-2021-SGP no Cargo 0049 - Engenheiro
Eletricista, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a
Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 08:31, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011619293 e o
código CRC 492EF39D.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011619366/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor JULCEMAR CAPELLARO no Processo Seletivo Edital 007-2021-SGP no Cargo 0049 - Engenheiro Eletricista, vimos convocá-lo para
enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 08:35, 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 0011619366 e o
código CRC 30101851.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011619822/2022 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor ISMAEL SANTOS LENCINA no Processo Seletivo
- Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Matemática - 100h/mês, vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 08:53, 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 0011619822 e o
código CRC 38B84C04.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011620418/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor RENATO ARAUJO SILVA no Processo Seletivo Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Matemática - 100h/mês, vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
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https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 09:34, 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 0011620418 e o
código CRC CFEAF2EF.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011620016/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ELIZETE DE FATIMA CAMARGO VIAPIANA no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Matemática - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 09:01, 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 0011620016 e o
código CRC F9ACDC34.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011620081/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora CARLA SILVEIRA DE SOUZA no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Matemática - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 09:04, 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 0011620081 e o
código CRC F7EB4B17.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011620180/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor JACO JOVINO DE BRITO GIRARDI no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Matemática - 100h/mês, vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 09:07, 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 0011620180 e o
código CRC AB694B24.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011620286/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora FABIANA GREFF CASSENOTE no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Matemática - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 09:11, 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 0011620286 e o
código CRC 0B287DAF.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011620917/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora MARIANA ENCK DE SOUZA no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Matemática - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 09:41, 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 0011620917 e o
código CRC 86D353B8.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011624953/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora CAROLINA CUSTÓDIO DE LIMA ROSALINO no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador
(Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 12:45, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011624953 e o
código CRC 0B24EFB1.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011628174/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora JOANA D ARQUE DA SILVA
BITTENCOURT no Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de
Educador (Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 15:17, 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 0011628174 e o
código CRC 961284F6.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011628256/2022 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora SHEILA GRACIANE RAMOS no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 15:22, 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 0011628256 e o
código CRC 0494D1FD.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011625642/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ADRIANA BANDEIRA DA COSTA
CARDOZO no Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de
Educador (Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
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https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 13:17, 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 0011625642 e o
código CRC ADFFF895.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011625841/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora FRANCIELE DE FARIA no Processo Seletivo Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação: Magistério) 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a
Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 13:27, 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 0011625841 e o
código CRC 72F06FF1.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011628363/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora HELENICE MARKIEWICZ VOLTOLINI
CIDRAL no Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de
Educador (Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 15:28, 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 0011628363 e o
código CRC 31563B42.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011626055/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora TATIANE DA CUNHA VIEIRA no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 13:35, 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 0011626055 e o
código CRC 6A087B0B.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011628480/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ZELINDA VIEIRA DE MORAES DOS
SANTOS no Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Educador (Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 15:35, 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 0011628480 e o
código CRC 11E5FAB6.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011629123/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ANA MARIA DA SILVA SARMENTO no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador
(Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 16:09, 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 0011629123 e o
código CRC 451466DD.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011626237/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora FRANCIELI APARECIDA DE JESUS DAS
NEVES no Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de
Educador (Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 13:42, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011626237 e o
código CRC 71530127.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011629306/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora MARÍLIA LEMOS DOS REIS NUNES no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador
(Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 16:18, 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 0011629306 e o
código CRC DABD4B56.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011626342/2022 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora VIVIANE MARTINS MACHADO no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 13:47, 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 0011626342 e o
código CRC 0D95D4B6.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011628863/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ANA LUIZA DA SILVA no Processo Seletivo Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação: Magistério) 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a
Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

182 de 218

https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 15:55, 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 0011628863 e o
código CRC 9280CF56.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011629580/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora TATIANE APARECIDA DA SILVA no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 16:31, 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 0011629580 e o
código CRC F5F232DF.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011629010/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ESTER BIASSIO MAINARDES CORRÊA no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador
(Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 16:03, 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 0011629010 e o
código CRC 8491A410.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011629650/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor ROMULO DA CRUZ PEREIRA no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 16:35, 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 0011629650 e o
código CRC CF5DA37F.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011621310/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor LUKAS KOCK no Processo Seletivo - Edital 0102021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental Matemática Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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100h/mês, vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a
Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 09:54, 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 0011621310 e o
código CRC 173D2D62.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011627761/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ANDREIA VOSS no Processo Seletivo - Edital
010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação: Magistério) - 220h/mê
s, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 14:58, 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 0011627761 e o
código CRC 18C916C7.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011621412/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora DAIANE DA SILVA DOMINATO no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Matemática - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 09:58, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011621412 e o
código CRC 41378209.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011627918/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora BÁRBARA PRISCILLA DE OLIVEIRA
COSTA no Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de
Educador (Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 15:05, 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 0011627918 e o
código CRC 54B4B628.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011621498/2022 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ALINE DE SOUZA PEREIRA SACAVEM no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Matemática - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 10:00, 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 0011621498 e o
código CRC AB3940C8.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011628041/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora DEISE SILVA TORRES no Processo Seletivo Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação: Magistério) 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a
Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
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https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 15:11, 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 0011628041 e o
código CRC 9D83FEDB.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011629760/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora LIDIANE DOS SANTOS LIMA FURTADO no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador
(Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 16:42, 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 0011629760 e o
código CRC 8246E2A5.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011621579/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor RODRIGO BOING no Processo Seletivo - Edital
010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental Matemática 100h/mês, vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a
Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 10:04, 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 0011621579 e o
código CRC 6B421240.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011622048/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Senhor RUDD GULLIT FRANCISCO DOS SANTOS no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Matemática - 100h/mês, vimos convocá-lo para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 10:18, 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 0011622048 e o
código CRC DE20A068.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011622100/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora TANUBIA CARNEIRO CAPPELEZZO no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino
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Fundamental Matemática - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, 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 0011622100 e o
código CRC 7BAC4A90.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011622156/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora DANIELA FERNANDES DE QUEIROZ no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Matemática - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 10:22, 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 0011622156 e o
código CRC FE021B24.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011623028/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora CAROLINA DA SILVA DURAND no Processo
Seletivo - Edital 007-2021-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 10:51, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011623028 e o
código CRC A18E397F.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011623151/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora SILVANA FÁTIMA ESSER RIBAS no Processo
Seletivo - Edital 007-2021-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 10:55, 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 0011623151 e o
código CRC 38C4E5BA.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011623228/2022 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora VERONICA MACHADO no Processo Seletivo Edital 007-2021-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental Séries
Iniciais - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo
com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Carlos Daniel Vieira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 10:57, 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 0011623228 e o
código CRC A5353FA5.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011623614/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora INDIA OHARA NOVAES CAVALCANTI no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0714 - Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Língua Portuguesa - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
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https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 11:44, 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 0011623614 e o
código CRC A0D90D0C.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011623967/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora GISELE LILIAM DAVILA no Processo Seletivo
- Edital 005-2020-SGP no Cargo 0130 - Nutricionista, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 12:00, 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 0011623967 e o
código CRC 80C33518.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011624253/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora FRANCINE DE AGUIAR no Processo Seletivo
- Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação: Magistério) 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a
Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 12:11, 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 0011624253 e o
código CRC C3AC7448.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011624357/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora SOLANGE APARECIDA RIBEIRO no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 12:16, 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 0011624357 e o
código CRC 55319C5E.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011624631/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora DAYANE CRISTINA LAMIM no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 12:30, 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 0011624631 e o
código CRC 0F1C31E3.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011624787/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ANA ROSA DE ABREU CARVALHO no
Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador
(Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 12:37, 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 0011624787 e o
código CRC 0F174FEF.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011629886/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora ADILEIA OLIVEIRA DOS SANTOS
OPENKOSKI no Processo Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de
Educador (Formação: Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 16:50, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011629886 e o
código CRC 92F7BB9C.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011628620/2022 - SGP.UDS.ARE

Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora DÉBORA CRISTINA BRAGA no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 15:45, 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 0011628620 e o
código CRC 48B81548.

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0011629479/2022 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 12 de janeiro de 2022.
Tendo em vista a aprovação da Senhora LUCIANA DA SILVA JOAO no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador (Formação:
Magistério) - 220h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de
acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 16:26, 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 0011629479 e o
código CRC A8347F11.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA, SEI Nº 0011615179/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2021
A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados que o
processo licitatório levado a efeito através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2021 destinado
a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ocorrido em
Data/Horário: 11/01/2022 às 14h, resultou em FRACASSADO. Maiores informações encontramse à disposição dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br e www.gov.br/compras.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 11/01/2022, às 16:49, 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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Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 11/01/2022, às 16:50, 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.
Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 11/01/2022, às 17:45,
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.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:40, 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 0011615179 e o
código CRC 512379F5.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0011566840/2022 - SAP.UPR
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 023/2022, destinado à aquisição de chapa grossa de aço para fabricação de passadiço
metálico, na Data/Horário: 02/02/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital
encontra-se à disposição
dos interessados no
site www.joinville.sc.gov.br e
www.gov.br/compras/pt-br
UASG
453230.
Chave
TCE: FD401AA4C855E7736C0D44B68061F664908568EC.
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 10/01/2022, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 10/01/2022, às 15:20, 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 0011566840 e o
código CRC EC51CEAE.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0011594773/2022 - SAP.UPR
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 014/2022, destinado a locação de Trator Esteira e Escavadeira Hidráulica, para
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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atender a Unidade de Drenagem para diversos serviços no Município de Joinville, na Data/Horário:
04/02/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos
interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave
TCE: D05123DA82C2A94169D67C9DA5D6435CD5F613E6.
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 10/01/2022, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 10/01/2022, às 15:20, 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 0011594773 e o
código CRC AC733466.

AVISO DE SUSPENSÃO, SEI Nº 0011601867/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CLC
A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, torna público para conhecimento dos interessados
que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021, destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA FIXA, TELEFONIA DDG 0800 E TRES DÍGITOS 115, está SUSPENSO sine
die, devido a questionamentos recebidos, a qual ainda precisam ser devidamente analisados. O
edital eventualmente passará por alterações e será oportunamente republicado. Informações: (47)
2105-1600 ou e-mail: licitacoes@aguasdejoinville.com.br.
Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 11/01/2022, às 11:07, 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.
Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 11/01/2022, às 17:45,
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.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 10:40, 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 0011601867 e o
código CRC 53258812.

COMUNICADO SEI Nº 0011629943/2022 - SEGOV.UAD
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Joinville, 12 de janeiro de 2022.
CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE
O Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, em conjunto com o
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia comunicam o
cancelamento da audiência pública na Escola de Educação Básica Professora Lea Maria Aguiar
Lepper dia 21 de janeiro (sexta-feira) às 19:30, por conta de reforma na unidade escolar.
Vereador Maurício Peixer
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
Vereador Brandel Júnior
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Ciência e Tecnologia
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 12/01/2022, às 17:06, 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 0011629943 e o
código CRC 0BF07045.

DECISÃO SEI Nº 0011574171/2022 - SES.UAP.NAT

Joinville, 06 de janeiro de 2022.
Requerimento Administrativo n. 458/2021/NAT
Solicitante: E. P. de F.
Órgão/Unidade de origem: UBS Bucarein
Diante do parecer técnico favorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 0011533024/2022), DEFIRO, com
fundamento no art. 22, I, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária E. P. de
F., assistida pela UBS Bucarein, que objetivava o fornecimento de fraldas descartáveis adulto em
favor da solicitante.
Comunique-se.
Ana Paula Barauna
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 12/01/2022, às 07:38, 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 0011574171 e o
código CRC F414FF80.

DECISÃO SEI Nº 0011585272/2022 - SES.UAP.NAT

Joinville, 07 de janeiro de 2022.
Requerimento Administrativo n. 466/2021/NAT
Solicitante: D. C. T. L.
Órgão/Unidade de origem: NAIPE - Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial.
Diante do parecer técnico favorável, da manifestação favorável do Diretor
Executivo da Secretaria Municipal da Saúde e dos fundamentos expostos no Relatório Final
lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 0011583992/2022), DEFIRO, com fundamento no
art. 22, III do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário D. C. T. L, assistido
pelo Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial (NAIPE), que objetivava o fornecimento
de fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral em favor do solicitante, pelo período de 06 (seis)
meses.
Comunique-se.
Ana Paula Barauna
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 12/01/2022, às 07:53, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011585272 e o
código CRC B18FB72C.

DECISÃO SEI Nº 0011582767/2022 - SES.UAP.NAT

Joinville, 07 de janeiro de 2022.
Requerimento Administrativo n. 365/2021/NAT
Solicitante: C. A. A. H.
Órgão/Unidade de origem: Policlínica Boa Vista
Diante do parecer técnico favorável, da manifestação favorável do Diretor
Executivo da Secretaria Municipal da Saúde e dos fundamentos expostos no Relatório Final
lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 0011563323), DEFIRO, com fundamento no art.
22, III, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária C. A. A.
H., assistida pela Policlínica Boa Vista, que objetivava o fornecimento do procedimento cápsula
endoscópica em favor da Solicitante.
Comunique-se.
Ana Paula Barauna
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 12/01/2022, às 07:50, 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 0011582767 e o
código CRC 3F71A71C.

EXTRATO DE TERMO DE DECISÃO DE PROCESSO ADM. SEI Nº 0011615486/2022 SEINFRA.UTP
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Joinville, 11 de janeiro de 2022.
A Secretaria de Infraestrutura Urbana leva ao conhecimento dos interessados o Termo de
Decisão exarado nos autos do Processo Administrativo nº 004/2022, SEI nº 22.0.011033-7,
instaurado com o objetivo de apurar a paralização da prestação do serviço de fretamento nº
284, tendo em vista que a autorizatária requereu a desistência da autorização, em
desconformidade com a Lei nº 3.575/97.

1. Identificação do Processo Administrativo
Processo Administrativo nº 004/2022, SEI nº 22.0.011033-7
2. Identificação do Administrado
Paulo Cesar de Aquino, CPF 529.244.919-91.
3. Decisão
Homologo o Parecer da Unidade de Transportes e Vias Públicas e revogo a autorização
para prestação do serviço de fretamento nº 284, concedida a Senhora Paulo Cesar de
Aquino, CPF nº. 529.244.919-91., nos termos do art. 3º, § 1º do Decreto nº 11.036/2003 e
do art. 10, 3, da Lei nº 3575/97.
4. Motivação
Conforme recomendações formalizadas no Memorando SEI nº 0011615036 e no Parecer
de fls. 6/7 do Processo Administrativo 004/2022, SEI nº 0011615331.
5. Informações complementares
Não se aplica.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 12/01/2022, às 10:03, 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 0011615486 e o
código CRC 2E231302.

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO SEI Nº 1/2022 - SAMA.UAT.AEE
A presente licença é válida até 11/01/2026 totalizando 48 meses.
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, pessoa jurídica de direito público interno,
criada pela Lei Complementar Municipal (LC) nº 495, de 16/01/2018 - Art.2º, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º. da LC nº 418/2014 e art. 9º da Lei Complementar
Federal 140 de 08/12/2011, em conformidade com o Decreto Municipal nº 13.556 de 16/04/2007 e
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Portaria Estadual nº 11/2007 publicada no Diário Oficial - SC. nº 18.117/2007, confere a presente
Licença.
1-IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/EMPREENDIMENTO
Interessado: HASA 5 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Processo SEI nº 21.0.232451-0
CNPJ: 33.432.298/0001-68
Atividade: Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se
observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com
a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de
esgoto na área objeto da atividade.
CONSEMA: 71.11.01
Endereço: Rua Monsenhor Gercino, s/n. - Paranaguamirim
Matrícula do imóvel: 52.890 (3º Registro de Imóveis)
Inscrição Imobiliária: 13.11.23.29.3071
2-RESPONSÁVEL TÉCNICO:
A responsabilidade pela elaboração dos projetos e/ou relatórios, bem como a execução destes,
cabem aos técnicos abaixo listados:
Engenheiro Civil Lutiere Costa – CREA/SC nº 118.074-6 - ART nº 7480864-9 (Estudo
hidrologia, Projeto de terraplanagem, rede de água, rede de esgoto, drenagem e de estação de
tratamento de esgoto)
Arquiteto e Urbanista Nedilo Xavier Pinheiro Júnior - CAU nº A48238-2 - RRT nº 9788543
(Projeto - Arquitetura das Edificações)
Engenheiro Civil Mario Augusto Romero Stresser – CREA/SC nº 173.174-6 - ART nº
7509768-7 (Execução edificação para fins residenciais, de terraplanagem, rede de água, rede
de esgoto, drenagem e de estação de tratamento de esgoto)
Engenheira Sanitarista e Ambiental Daniele Cristina Furtado – CREA/SC nº 180.477-0 ART nº 8045443-3 (Elaboração e Execução do PGRCC e Elaboração e Laudo Ruídos e
Vibrações - Não ocupacionais)
Ressalta-se que o responsável técnico por documentação anotada junto ao seu respectivo conselho
de classe assume a responsabilidade por eventuais danos que o empreendimento causas a terceiros,
no que tange aos aspectos técnicos dos estudos por ele realizado, dentro do disposto no artigo 186
da Lei Federal nº 10.406/2002. Informa-se também que constitui crime contra a administração
ambiental, segundo a Lei Federal nº 9.605/1998, artigo 69-A, elaborar ou apresentar, no
licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, incorrendo o
responsável pelo estudo, laudo ou relatório, as penalidades previstas naquela lei.
3-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:
A presente Licença Ambiental de Instalação concedida com base no Parecer Técnico SEI nº
0011578559, refere-se à viabilidade de implantação de um condomínio de edifícios residenciais,
contendo conforme projetos apresentados, 15 edifícios com um total de 480 unidades habitacionais,
em imóvel matriculado no 3º CRI sob o nº 52.890, no endereço acima citado.
3.1 – DA POLUIÇÃO SONORA
3.1.1 Respeitar a Resolução CONAMA nº 01/90, COMDEMA nº 03/20 e LC nº 478/17 e os
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limites de ruído para construção civil impostos pela legislação vigente.
3.1.2 Seguir o Plano de Monitoramento de Ruídos (PMR) apresentado.
3.1.3 Apresentar Declaração de Controle Acústico para Empreendimentos, conforme cronograma
definido do PMR.
3.2 – DOS EFLUENTES SANITÁRIOS
3.2.1 Implantar sistemas de tratamento de efluentes sanitários conforme declarações anexas no
documentos SEI nº 0011565685 e 0010889575 equivalentes aos termos dos Anexos 1 e 2, da IN
SAMA nº 002/2020.
3.2.2 O Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários utilizado pelo empreendimento deverá
atender os limites de lançamento impostos pela legislação vigente.
3.2.3 O Canteiro de Obras deverá dispor de banheiros químicos, com coleta e destinação do
efluente realizada por empresas devidamente licenciadas.
3.2.4 Quando o empreendimento for contemplado com rede pública coletora de esgoto deverá ser
desativado o sistema individual e o efluente sanitário destinado à rede coletora pública (Art. 44 da
Lei Complementar nº 29/1996).
3.3 – RESÍDUOS SÓLIDOS
3.3.1 Seguir Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) apresentado.
3.3.2 Apresentar anualmente Relatório de Monitoramento do PGRCC, com comprovantes de
destinação final dos resíduos.
3.3.3 Para obtenção de LAO apresentar o Inventário de Resíduos da Construção Civil, elaborado
por profissional técnico habilitado, com os comprovantes de destinação final.
3.4 – POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Fica Proibido queimar resíduos sólidos, líquidos ou qualquer outro material, que possa causar
degradação ambiental significativa, ou em desconformidade com os padrões vigentes.
3.5 – DA VEGETAÇÃO E TERRAPLANAGEM
3.5.1 Quanto a supressão de vegetação, esta Licença não autoriza nenhuma atividade deste tipo.
3.5.2 Quanto à movimentação de terras, esta Licença não autoriza nenhuma atividade deste tipo.
3.6 – DOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS
Caso haja descoberta de vestígios arqueológicos ou pré-históricos deve ser observado o que
estabelecem os art. 17 a 19 da Lei 3.924/61 citados abaixo:
Art. 17 A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica ou pré-histórica constituem, em
princípio, direito imanente ao Estado.
Art. 18 A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico,
histórico, artístico ou numismático, deverá ser imediatamente comunicada à Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, ou aos órgãos oficiais autorizados, pelo autor do achado ou pelo
proprietário do local onde tiver ocorrido.
Parágrafo único. O proprietário ou ocupante do imóvel onde se tiver verificado o achado, é
responsável pela conservação provisória da coisa descoberta, até pronunciamento e deliberação da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Art. 19 A infringência da obrigação imposta no artigo anterior implicará na apreensão sumária do
achado, sem prejuízo da responsabilidade do inventor pelos danos que vier a causar ao Patrimônio
Nacional, em decorrência da omissão.
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

211 de 218

3.7 – OUTRAS CONDIÇÕES
3.7.1 Implantar todas as recomendações apresentadas nos relatórios, estudos, planos, laudos,
memoriais e projetos entregues. Alterações ou adequações de projeto devem ser objeto de consulta
a esta Secretaria. Obedecer todas as premissas da legislação pertinente.
3.7.2 O empreendedor deve afixar placa alusiva à licença ambiental no local da obra, durante sua
validade e execução, com os dizeres: Licença Ambiental n° (número da licença), Validade (data de
validade) e Número do Processo.
3.7.3 Deverá solicitar a Licença Ambiental de Operação – LO antes de findar o prazo de validade
desta.
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mediante decisão motivada, poderá modificar
as condicionantes, medidas de controles e adequação, suspender ou cancelar a presente
licença, caso ocorra:
-violação ou inadequação de qualquer condicionante ou dispositivo legal;
-omissão ou falta de informações relevantes que subsidiaram a emissão da presente licença;
-superveniência de fatos que possam causar graves riscos ao meio ambiente ou a saúde
pública;
-operação inadequada dos sistemas de controle ambiental
A presente licença não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza,
exigidas pela legislação vigente.
Esta licença não permite o corte de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da
mata atlântica, nem atividades de terraplanagem.
Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de
licenciamento ambiental deverão ser precedidos de anuência da Secretaria do Meio
Ambiente.
Documento assinado eletronicamente por Marize Joanini de Oliveira,
Gerente, em 11/01/2022, às 17:21, 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.
Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário
(a), em 11/01/2022, às 17:50, 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 0011606761 e o
código CRC C6DFB262.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE E DEVE
SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PROJETOS APRESENTADOS À SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOINVILLE, OS QUAIS SÃO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
PROCESSO.
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RESUMO DO JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔN., SEI Nº
0011564440/2022 - SAP.UPR
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento do recurso referente ao processo
licitatório de Pregão Eletrônico nº 493/2021 - UASG 453230, destinado a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de impressoras, multifuncionais, sem
fornecimento de papel. Diante aos motivos expostos no Julgamento do Recurso, a
Pregoeira decide CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa SELBETTI TECNOLOGIA S.A. sendo tal
decisão acolhida pela autoridade superior. O Julgamento do Recurso encontra-se, na íntegra, à
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitação".
Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 11/01/2022, às 14:14, 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.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 11/01/2022, às 14:52, 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 0011564440 e o
código CRC D04FF5EE.

TERMO DE DECISÃO - EMENTA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
Processo de Sindicância Investigatória nº 32/21 - Considerando que restaram presentes os
critérios apontados nos arts. 7° e 10, do Decreto 19.783/2012, determino que o servidor Felipe Neris
Nora, matrícula 52.142, Médico da Estratégia de Saúde da Família, lotado na Secretaria da
Saúde, seja encaminhado para a proposição de Termo de Ajustamento de Conduta Disciplinar,
por ter deixado de observar normas legais e regulamentares, com relação a guarda e preservação de
atestados médicos originais, em infração ao disposto no art. 155, II, da LC 266/08. Havendo recusa
do servidor em aderir ao Ajustamento de Conduta Disciplinar, determino a continuidade das
medidas disciplinares, nos termos do art. 13, § 2º, do Decreto nº 19.783/2012.
Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 12/01/2022, às 09:08, 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 0011570319 e o
código CRC 7AFBF246.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 9/2022
Giancarlo Schneider, Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
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exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:
Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do CONTRATO Nº 224/2021,
firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa CUSTÓDIO REFRIGERAÇÕES
LTDA, que tem por objeto a ALIENAÇÃO DE INSERVÍVEIS, conforme quantidades,
condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme especificações, na
forma da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2021.
Guirlei Dine Ruysam, Matrícula N° 884 - Gestor do Contrato
Alessandro Viana Takassaki, Matrícula N° 1282 - Fiscal Titular
Claudia Regina da Silva Antunes, Matrícula N° 665 - Fiscal Suplente
Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:
a) Cuidar das questões relativas:
1) A prorrogação de Contrato junto à autoridade competente, que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente
com antecedência razoável;
3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;
4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução contratual.
b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;
c) Notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação;
d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:
1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
contrato, para aplicação das penalidades cabíveis; ou
2) Promover alteração contratual.
e) Acompanhar os processos administrativos de que trata o inciso anterior, sendo
que as alterações de interesse da contratada deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo
da execução;
do contrato;

f) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração

g) Negociar o contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos deste Regulamento;
h) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
nota;

i) Documentar nos autos e no cadastro da contratada todos os fatos dignos de

j) Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes, em tempo hábil.
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k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.
Art. 3º Ao(s) Fiscal(is) de Contratos compete:
a) Ler atentamente o contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;
b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob
a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar
competência;
c) Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar
a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a
atestação/medição;
d) Antecipar-se para solucionar problemas que afetem a relação contratual;
e) Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;
f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor de contrato;
g) Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação e
qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
h) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto contratado;
i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.
Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o
vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 14:03, 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 0011623256 e o
código CRC 86DE1A5F.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 10/2022
Giancarlo Schneider, Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:
Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 223/2021, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa NELIA
Nº 1878, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
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MARIA CYRINO LEAL, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, conforme quantidades, condições e
especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2021.
Juliano Jorge da Silva, Matrícula n° 829 - Gestor Titular
Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular
Everton Luiz Bloot, Matrícula n° 828 - Fiscal Suplente
Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:
a) Cuidar das questões relativas:
1) A prorrogação da Ata junto à autoridade competente, que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente
com antecedência razoável;
3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;
4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução da Ata.
b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;
c) Notificar a empresa registrada em qualquer ocorrência desconforme com as
cláusulas da Ata, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação;
d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:
1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
da Ata, para aplicação das penalidades cabíveis; ou
2) Promover alteração da Ata.
e) Acompanhar os processos administrativos de que trata o inciso anterior, sendo
que as alterações de interesse da empresa registrada deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo
da execução;
da Ata;

f) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração

g) Negociar a Ata sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos deste Regulamento;
h) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
i) Documentar nos autos e no cadastro da contratada/empresa registrada todos os
fatos dignos de nota;
j) Qualquer alteração de condição da Ata deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes, em tempo hábil.
k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.
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Art. 3º Ao(s) Fiscal(is) da Ata compete:
a) Ler atentamente a Ata e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;
b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da empresa registrada que
estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando
lhe faltar competência;
c) Verificar a execução do objeto da Ata, proceder à sua medição e formalizar a
atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a
atestação/medição;
d) Antecipar-se para solucionar problemas que afetem a relação contratual;
e) Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;
f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor da Ata;
g) Fiscalizar a manutenção, pela empresa registrada, das condições de sua
habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
objeto registrado;

h) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do

i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.
Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o
vencimento da Ata e de sua garantia quando houver.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 14:03, 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 0011623359 e o
código CRC ECC13671.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 8/2022
Giancarlo Schneider, Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:
Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do TerCONTRATO Nº
001/2022, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa CONSÓRCIO EEPBACIA 10, que tem por objeto CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE ESTIMADOS 38.747,2
METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 2.939 LIGAÇÕES
DE ESGOTO E 2 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NOS BAIRROS BOA VISTA E ZONA
INDUSTRIAL TUPY, NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, conforme quantidades,
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condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme especificações, na
forma do PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CAJ - PLC Nº 043/2021.
Grasiela Breis, Matrícula n° 680 - Gestor Titular
Alexandre Felipe de Oliveira, Matrícula n° 1362- Fiscal Titular - Administrativo
Eduardo José Cittadela, Matrícula n° 1356 - Fiscal Titular - Técnico
Helio Kühl, Matrícula n° 1400 - Fiscal Suplente
Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:
a) Cuidar das questões relativas:
1) A prorrogação de Contrato junto à autoridade competente, que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente
com antecedência razoável;
3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;
4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução contratual.
b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;
c) Notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação;
d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:
1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
contrato, para aplicação das penalidades cabíveis; ou
2) Promover alteração contratual.
e) Acompanhar os processos administrativos de que trata o inciso anterior, sendo
que as alterações de interesse da contratada deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo
da execução;
do contrato;

f) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração

g) Negociar o contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos deste Regulamento;
h) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
nota;

i) Documentar nos autos e no cadastro da contratada todos os fatos dignos de

j) Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes, em tempo hábil.
k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.
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Art. 3º Ao(s) Fiscal(is) de Contratos compete:
a) Ler atentamente o contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;
b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob
a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar
competência;
c) Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar
a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a
atestação/medição;
d) Antecipar-se para solucionar problemas que afetem a relação contratual;
e) Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;
f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor de contrato;
g) Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação e
qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
h) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto contratado;
i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.
Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o
vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 12/01/2022, às 14:03, 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 0011622902 e o
código CRC 9705E678.
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