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Nº 943, segunda-feira, 21 de maio de 2018

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.NAD
PORTARIA N° 023/2018 - SESPORTE
Institui Comissão de Fiscalização
O Secretário Municipal de Esportes, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.275 de 27 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
8.363, de 25 de janeiro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização do processo licitatório de Dispensa SEI,
firmado entre a Secretaria de Esportes e a empresa José Tarcísio Clasen, inscrita no
CNPJ nº 02.176.503/0001-48, cujo objeto é a contratação de empesa especializada
em serviços de hospedagem no ramo hoteleiro em Rio do Sul e região, para atender a
delegação do Município de Joinville nos Jogos Abertos da Terceira Idade (JASTI) entre os
dias 23 e 27 de maio de 2018, conforme Nota de Empenho nº 4165/2018.
Fiscais Efetivos:
- Denise da Silva Gava, matrícula 12.381 - Requisitante
- Guilherme Mertz da Costa, matrícula 44.566 - Técnico
- Kétuly Luana de Souza Gomes, matrícula 22.808 - Administrativo
Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete:
I – esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob sua alçada;
II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
III – atestar a prestação de serviço, conforme o processo de compra, conferindo os preços,
as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;
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IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no período;

V – verificar o cumprimento das disposições do contrato e das ordens emanadas pela
unidade gestora do contrato, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências
e providências tomadas;
VI – manter cópia dos termos do contrato, termo de referência, relação das notas fiscais
recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias
do cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
VII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;
VIII – propor abertura de processo administrativo para aplicação das sanções
administrativas à contratada, em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas
contratuais; IX – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação
e/ou rescisão do contrato.
Art. 3º – Revoga-se a Portaria anterior, Portaria nº 022/2018.
Documento assinado eletronicamente por Douglas de Menezes Strelow,
Secretário (a), em 18/05/2018, às 19:51, 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.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1867840 e o
código CRC 32C0E141.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 012/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 320/2018, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Tranportes PLX Ltda, cujo objeto é a
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contratação de empresa para prestação de serviço de retroescavadeira para a
Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;
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IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 10:30, 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 1877471 e o
código CRC FAC18581.
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PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 004/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 078/2016, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Coopertterj, cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviço de retroescavadeira 4x4 traçada para
a Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266
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Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
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X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 10:30, 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 1877415 e o
código CRC 60041617.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 002/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 201/2015, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Transportes Dobru Ltda ME, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de motoniveladora para a
Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617
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Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
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desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 10:31, 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 1877396 e o
código CRC 6D7998EB.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 010/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 333/2016, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa JC Locações de Máquinas ME, cujo
Nº 943, s egunda-feira, 21 de maio de 2018

10 de 83
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão 7m Guindalto
para a Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;
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IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 11:32, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, 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 1877370 e o
código CRC 4C146943.
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PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 008/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 347/2016, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Kandir Transportes e Serviços
Ltda, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão de
10m³ para a Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266
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Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
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X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 10:31, 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 1877311 e o
código CRC 98ECC3CD.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 006/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 321/2015, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Osmar José da Rosa Ltda, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão de 10m³ para a
Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617
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Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.
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VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 10:31, 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 1877218 e o
código CRC C6D7905F.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 005/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;
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Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 315/2015, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Osmar José da Rosa Ltda, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão de 10m³ para a
Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;
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IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 10:31, 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 1877206 e o
código CRC 1B041A29.
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PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 001/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 327/2014, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Transportes Dobru Ltda ME, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de motoniveladora para a
Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:
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I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada referese ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestarse formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão do
contrato.
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Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 11:31, 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 1876881 e o
código CRC 8315F7CF.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 009/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 028/2017, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Kandir Transportes e Serviços
Ltda, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão Pipa
10.000 litros para a Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Nº 943, s egunda-feira, 21 de maio de 2018

22 de 83

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;
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VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 11:31, 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 1876862 e o
código CRC 7F82AE3F.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 013/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 106/2017, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Osmar José Rosa ME , cujo objeto é
a contratação de empresa para prestação de serviço de retroescavadeira 4x4 para a
Subprefeitura da Região Sul.
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Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;
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V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 11:31, 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 1876835 e o
código CRC 23E790EC.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 003/2018
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O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 016/2016, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Rogério Andriolli EPP, cujo objeto é
a contratação de empresa para prestação de serviço de retroescavadeira 4x4 traçada
para a Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266
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Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.
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Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Coordenador (a), em 18/05/2018, às 11:35, 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 1876168 e o
código CRC 2BE10E2F.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 011/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 109/2018, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Tranportes PLX Ltda, cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão 10m³ para a
Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617
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Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
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fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 10:31, 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 1876817 e o
código CRC B5A0DCAC.

PORTARIA SEI - SPS.GAB/SPS.NAD
PORTARIA Nº 007/2018

O Secretário da Subprefeitura da Região Sul, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.113 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº
7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;
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Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 035/2016, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa ADM Serviços de Terraplanagem e
Locação de Veículos e Máquinas Ltda, cujo objeto é a contratação de empresa para
prestação de serviço de caminhão de 10m³ para a Subprefeitura da Região Sul.

Fiscais:

Karla Fernanda Delmonego Minatti – matrícula 31.525
Luciana Regina Silveira Gonçalves – matrícula 23.527
João Marcos Gabriel – matrícula 48.617

Suplentes:

Aparecida Ribeiro Caetano – matrícula 19.890
Silvio Donizete Fagundes – matrícula 48.329
Luciane Fernandes Dias da Silva – matrícula 22.266

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
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III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 620 Disponibilização:
18/01/2017 Publicação: 18/01/2017 período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Genezio Atanazio,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 18/05/2018, às 10:29, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1877505 e o
código CRC 5DFDF763.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UPE

PORTARIA Nº 025/2018 - SESPORTE.GAB
O Secretário de Esportes - SESPORTE, no exercício de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar e incluir membros da Comissão de Fiscalização das Obras de
Melhorias do Centro Poliesportivo, Cultural e de Lazer - Arena Joinville, Termo de Contrato nº
062/2016, formalizado com as empresas INFRAED Engenharia Eireli EPP e MÓDULO
Engenharia Ltda., através do Consórcio INFRAED-MÓDULO, referente a contratação de empresa
para obras de melhorias na Arena Joinville, conforme Contrato de Repasse n° 782501/2013
Ministério do Esporte/CEF, na forma do edital da Concorrência n° 239/2015, ficando assim
constituída:
Fiscais
Amarildo João - Matrícula nº 94.985;
Marcelo da Silva Schluter - Matrícula nº 28.210;
Rover Perfeito Matias - Matrícula nº 28.993;
Aurélio Flenik - Matrícula nº 17.146;
Luiz Algemiro Cubas Guimarães - Matrícula nº 49.796

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:
Fiscal
Alexandre Eleutério - Matrícula nº 42.663.

Suplentes
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Marcia Pacheco Reinert - Matrícula nº 24.869;
Caroline de Carvalho - Matrícula nº 22.625

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficam revogadas a Portaria nº 001/2016, publicada em 16/03/2016, no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville nº 415 e a Portaria nº 010/2016 - FELEJ, publicada em
29/06/2016, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 485.

Douglas de Menezes
Strelow
Secretário
Documento assinado eletronicamente por Douglas de Menezes Strelow,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 10:42, 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 1886434 e o
código CRC 0C6DBC2F.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UPA
PORTARIA Nº 39/2018

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 28.094 de 02 de janeiro de 2017, em conformidade com a Lei Municipal
nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013 e Decreto nº 28.693 de 03 abril de 2017

Resolve,
Art.1º Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 18.0.043457-7, para apurar
eventual reconhecimento de dívida em favor da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(INFRAERO) (CNPJ nº 00.352.294/0012-73), decorrente do Termo de Cessão de Uso de Área nº
06.2014.012.000 e do Termo de Adesão - telecomunicações nº 07.2005.012.001, nos termos do
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Relatório Inicial SEI nº 1864505 - SAP.GAB/SAP.UPA, exarado pela Gerência de Processos
Administrativos em 17 de maio de 2018.

Art. 2º O Processo Administrativo SEI nº 18.0.043457-7 será conduzido pelos
membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Julgamento nomeados pela Portaria nº
130/2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 799, em 10 de
outubro de 2017.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 11:14, 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 1876081 e o
código CRC FAC08B3E.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD
PORTARIA n°. 101/2018

Autoriza servidores a conduzir veículos oficiais da frota da
Secretaria de Assistência Social.

O Secretário de Assistência Social, no exercício de suas atribuições, e considerando que
eventualmente, na falta ou impedimento de motoristas, obedecidas às exigências de
habilitação, verifica-se a obrigatoriedade de serem autorizados como condutores outros
servidores municipais, na condução de veículo oficial;

RESOLVE:
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AUTORIZAR, a servidora Alessandra Cris Bossei, CNH 01869966244 – Cat. Hab. B, a
conduzirem, eventualmente, veículo oficial da frota da Secretaria de Assistência Social.

Vagner Ferreira de Oliveira
Secretário
Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 11:54, 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 1887647 e o
código CRC FD67D15D.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD
PORTARIA n°. 100/2018

Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da
Contratação

O Secretário de Assistência Social, no exercício de suas atribuições,

RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da
Contratação firmada entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência
Social/Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa PLANEVENTOS
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME, cujo objeto é a Contratação de empresa para
ministrar palestra para o "Ciclo de Debates Sobre Educação Inclusiva", na forma do
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Termo de Dispensa de Licitação SEI nº 1867022/2018 - SAP.USU.ADI.

Titular: Eric do Amaral Bradfield – Matricula: 36.779
Titular: Edna Maria de Souza – Matrícula: 30.894
Titular: Katia Fernandes de Oliveira – Matricula 23.110

Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete:

I - esclarecer dúvidas do preposto do fornecedor que estiver sob a sua alçada;

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor;

III - atestar o recebimento do(s) produto(s), conforme o processo de compra conferindo os
preços, as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

IV - encaminhar as notas fiscais para os requisitantes a fim de que declarem o recebimento
do(s) produto(s), nos termos do art. 14 do Decreto Municipal; n.º 13.820/2007

V - receber e encaminhar as notas fiscais, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao fornecimento que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vagner Ferreira de Oliveira
Secretário
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Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 11:54, 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 1887422 e o
código CRC 6F3CDFDF.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 99/2018

Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 173/2018

O Secretário de Assistência Social, no exercício de suas atribuições,

RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato nº 173/2018, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência
Social/ Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Orbenk Administração e
Serviços Ltda, cujo objeto é a contratação de empresa para realização de serviço de
limpeza, asseio, conservação e zeladoria no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Município de Joinville, na forma de Pregão Presencial nº 257/2014.

Unidade: Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Pirabeiraba

Titular: Mariele Ciola Kapfenberger – Matrícula: 37.522
Titular: Francielle Deluca Rosa – Matrícula: 40.390
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Titular: Ariel Vieira – Matrícula: 48.621
1º Suplente: Iara Lúcia Pereira – Matricula: 13.126

Unidade: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua –
Centro POP

Titular: Sandro Minuzzo – Matrícula: 42.699
Titular: Rute Bittencourt – Matrícula: 30.235
Titular: Mariléia Silva – Matrícula 48.053
1º Suplente: Deyvid Inácio Espindola Luz – Matrícula: 48.840

Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete:

I - esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III - atestar a prestação do serviço, conforme o processo de compra conferindo os preços,
as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

IV - encaminhar as notas fiscais para os requisitantes a fim de que declarem o recebimento
da prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal; n.º 13.820/2007

V - receber e encaminhar as notas fiscais, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no período;

VI - verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato e das
ordens emanadas pela Unidade Gestora do contrato, informando ao preposto, em tempo
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40 de 83

hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VII - manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo de
referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela
Contratada;

VIII - rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que estabelece o Contrato e o ato
licitatório;

IX - propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X - manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do Contrato.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vagner Ferreira de Oliveira
Secretário
Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 11:54, 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 1887364 e o
código CRC 0C3B7B8C.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1882944/2018 HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1279/2018. Empresa
Contratada: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, para Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão Eletrônico n.º
005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo
Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º 291/2018. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31. Valor de R$ 801,90 (oitocentos e um reais e noventa centavos). Emitida em
16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1882944 e o
código CRC 63990C91.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1883117/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1270/2018. Empresa Contratada:
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, para Compra compartilhada para
fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão Eletrônico n.º 005/2017 CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo
n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º 293/2018. Órgão Gerenciador: Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31. Valor de R$ 210,10 (duzentos e dez reais e dez centavos). Emitida em
16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1883117 e o
código CRC 043993C9.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884120/2018 HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1259/2018. Empresa
Contratada: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO,
para Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão
Eletrônico n.º 005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º
289/2018. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31. Valor de R$ 4.436,90 (quatro mil quatrocentos
e trinta e seis reais e noventa centavos). Emitida em 13/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1884120 e o
código CRC BD3864D1.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884137/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1271/2018. Empresa
Contratada: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO,
para Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão
Eletrônico n.º 005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º
289/2018. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31. Valor de R$ 5.775,41 (cinco mil setecentos e
setenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Emitida em 16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1884137 e o
código CRC 56A3A224.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884082/2018 HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1273/2018. Empresa Contratada: NDS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA,
para Compra compartilhada para
fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão Eletrônico n.º 005/2017 CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo
n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º 292/2018. Órgão Gerenciador: Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31. Valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais). Emitida em 16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1884082 e o
código CRC 8B72B814.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1880599/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1268/2018. Empresa
Contratada: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para
Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão
Eletrônico n.º 005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 005/2017CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º
299/2018. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31. Valor de R$ . Emitida em 16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1880599 e o
código CRC 0CBB4FD9.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1883907/2018 HMSJ.UFFH.AGC
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O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1274/2018. Empresa
Contratada: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,
para Compra compartilhada para
fornecimento parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 005/2017 CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo
n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º 284/2018. Órgão Gerenciador: Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31. Valor de R$ 214,48 (duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos).
Emitida em 16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1883907 e o
código CRC E9F13A38.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884016/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1267/2018. Empresa
Contratada: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, para Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º
005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo
Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º 282/2018. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31. Valor de R$ 277,90 (duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos).
Emitida em 16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1884016 e o
código CRC 70A45B60.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884231/2018 HMSJ.UFFH.AGC
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O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1278/2018. Empresa
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, para Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º
005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo
Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º 297/2017. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31. Valor de R$ 20.880,00 (vinte mil oitocentos e oitenta reais). Emitida em
16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1884231 e o
código CRC 743FF57E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884260/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1285/2018. Empresa
Contratada: EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, para Aquisição de
materiais de enfermagem para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José. Valor de R$ 737,28 (setecentos
e trinta e sete reais e vinte e oito centavos). Emitida em 16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1884260 e o
código CRC EB1ADC72.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884287/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1276/2018. Empresa
Contratada: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, para Compra
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compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º
005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo
Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º 298/2018. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31. Valor de R$ 1.942,32 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e
dois centavos). Emitida em 16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1884287 e o
código CRC 8FC3F290.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884342/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1275/2018. Empresa
Contratada: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º
005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo
Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º 287/2018. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31. Valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Emitida em 16/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1884342 e o
código CRC 33221CAE.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1879904/2018 SAP.USU.ACO
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° 129/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Secretário, Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada L&E Comércio Atacadista Ltda
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EPP, que versa sobre a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à
alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville, assinada
em 17/05/2018, no valor de R$ 12.352,00 (doze mil trezentos e cinquenta e dois reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1879904 e o
código CRC 39BA1925.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1879939/2018 SAP.USU.ACO
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° 139/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Secretário, Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada A.V. Comércio Varejista LtdaME, que versa sobre a aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Unidades Escolares,
CEIs, Despósito, Bibliotecas e Sede da Secretaria de Educação do Município de Joinville/SC,
assinada em 17/05/2018, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1879939 e o
código CRC 1875695C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1880016/2018 SAP.USU.ACO
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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° 137/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Secretário, Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada Luiz Minioli Netto EPP, que versa
sobre a aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Unidades Escolares, CEIs,
Despósito, Bibliotecas e Sede da Secretaria de Educação do Município de Joinville/SC,
assinada em 17/05/2018, no valor de R$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1880016 e o
código CRC 0AB62DB8.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1880044/2018 SAP.USU.ACO
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° 138/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Secretário, Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada Luiz Minioli Netto EPP, que versa
sobre a aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Unidades Escolares, CEIs,
Despósito, Bibliotecas e Sede da Secretaria de Educação do Município de Joinville/SC,
assinada em 17/05/2018, no valor de R$ 59.520,30 (cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais e
trinta centavos).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1880044 e o
código CRC C613EF15.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1883000/2018 SAP.USU.ACO
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° 68/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/ Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretário, Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a
empresa contratada Panificadora e Mercearia Helena Ltda-EPP, que versa sobre a contratação
de empresa para fornecimento de coffee breaks para eventos oficiais como: Seminários,
conferências, capacitações e oficinas promovidas pelos Conselhos Municipais vinculados a
Secretaria de Assistência Social, assinada em 18/05/2018, no valor de R$ 1.868,00 (um mil
oitocentos e sessenta e oito reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1883000 e o
código CRC AD2727C5.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1883271/2018 SAP.USU.ACO
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°
132/2018, celebrada entre Município
de
Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Diske Power Comércio de Peças e Serviços Ltda, que versa sobre a contratação de
empresa para fornecimento de peças, componentes e acessórios, para manutenção de
carretinhas reboque, assinada em 18/05/2018, no valor de R$ 19.804,20 (dezenove mil oitocentos
e quatro reais e vinte centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1883271 e o
código CRC 3272C3A3.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1883295/2018 SAP.USU.ACO
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° 133/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Verdesan Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Ltda ME, que versa sobre a
contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza para atender
a demanda da Administração Direta do Município de Joinville, assinada em 18/05/2018, no
valor de R$ 1.762,50 (um mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1883295 e o
código CRC 37A33A34.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1883326/2018 SAP.USU.ACO
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
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n° 134/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Nome da Empresa, que versa sobre a contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de limpeza para atender a demanda da Administração Direta do
Município de Joinville, assinada em 18/05/2018, no valor de R$ 3.676,00 (três mil seiscentos e
setenta e seis reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1883326 e o
código CRC 420D9C06.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1883354/2018 SAP.USU.ACO
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° 135/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa contratada
Comercial Multiville Ltda EPP, que versa sobre a contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de limpeza para atender a demanda da Administração Direta do
Município de Joinville, assinada em 18/05/2018, no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis
reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1883354 e o
código CRC 1C0C4326.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1872014/2018 SES.UCC.AGT
O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 694/2018. Empresa
Contratada: JOELSON MEDEIROS BITENCOURT - ME, para Aquisição de Materiais de
Serralheria, compreendendo fabricação própria, entrega e instalação, com fornecimento de
ferramental, equipamentos, transportes apropriados e quaisquer outros que direta ou indiretamente,
sejam necessários à perfeita e completa execução dos itens contratados, para atender as necessidades
da UBSF Aventureiro III. Valor de R$ 29.698,25 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e oito reais
e vinte e cinco centavos). Emitida em 09/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/05/2018, às 22:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1872014 e o
código CRC F67F3565.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1886203/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1335/2018. Empresa
Contratada: SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI EPP, para Aquisição de Material Médico Hospitalar. Valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois
reais). Emitida em 17/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 21/05/2018, às 15:59, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1886203 e o
código CRC 3E200E5B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1884229/2018 SAP.USU.ACO
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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° 140/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Gestão de Pessoas,
representada pela Secretária, Sra. Francieli Cristine Schultz, e a empresa contratada E P Pinto
Confecções ME, que versa sobre a aquisição de Uniformes para Servidores das Subprefeituras
Regionais, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Servidores Operacionais que atuam nas
Escolas do Município, assinada em 18/05/2018, no valor de R$ 23.392,80 (vinte e três mil
trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1884229 e o
código CRC D801FEB8.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1887077/2018 SAP.USU.ACO
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° 188/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Secretário, Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada Aviz Comércio de Material de
Construção Ltda EPP, que versa sobre a aquisição de materiais de construção, de aço para
construção, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela
Secretaria de Educação de Joinville, assinada em 21/05/2018, no valor de R$ 53.217,50
(cinquenta e três mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1887077 e o
código CRC E7DD048A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1887204/2018 SAP.USU.ACO
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° 18/05/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Secretário, Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada Bogo Filhos Materiais de
Construção Ltda EPP, que versa sobre a aquisição de materiais de construção, de aço para
construção, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela
Secretaria de Educação de Joinville, assinada em 21/05/2018, no valor de R$ 14.375,00
(quatorze mil trezentos e setenta e cinco reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1887204 e o
código CRC 68690688.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1887939/2018 SAP.USU.ACO
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° 143/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Secretário, Sr. Roque Antonio Mattei, e a empresa contratada AR Materiais de Construção Ltda,
que versa sobre a aquisição de materiais de construção, de aço para construção, destinados às
manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de
Joinville, assinada em 21/05/2018, no valor de R$ 38.194,00 (trinta e oito mil cento e noventa e
quatro reais).
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1887939 e o
código CRC 9063EF1C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1889659/2018 SAP.USU.ACO
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° 144/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Secretário, Sr. Roque Antonio Mattei, e a empresa contratada AR Materiais de Construção Ltda,
que versa sobre a aquisição de materiais de construção, de aço para construção, destinados às
manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de
Joinville, assinada em 21/05/2018, no valor de R$ 20.650,00 (vinte mil seiscentos e cinquenta
reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1889659 e o
código CRC EAD5DB28.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1889676/2018 SAP.USU.ACO
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
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n° 145/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Secretário, Sr. Roque Antonio Mattei, e a empresa contratada Apoio Materiais de Construção
Ltda EPP, que versa sobre a aquisição de materiais de construção, de aço para construção,
destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de
Educação de Joinville, assinada em 21/05/2018, no valor de R$ 52.487,50 (cinquenta e dois mil
quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1889676 e o
código CRC F390D6BC.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1885995/2018 - IPREVILLE.UAD

Joinville, 21 de maio de 2018.
EXTRATO

CONTRATO Nº 016/2018
CONTRATADA: GRAVATOOLS GRAVAÇÃO EM METAL LTDA.
OBJETO: Aquisição de placas de aço escovado para homenagem aos aposentados e pensionistas
do IPREVILLE.
REFERENTE: Pregão nº 002/2018, Ata de Registro de Preço nº 002/2018.
VIGÊNCIA: 10/05/2018 a 10/08/2018.
VALOR: R$ 6.655,00 (Seis mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2018.
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Sergio Luiz Miers
Diretor-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Miers, Diretor
(a) Presidente, em 21/05/2018, às 08:47, 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 1885995 e o
código CRC 5E73577D.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1879789/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 18 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Contrato n° 196/2018, celebrado
entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo Sr. Roque Antônio
Mattei, e a empresa contratada Luiz Minioli Netto - EPP, representada pelo Sr. Luiz Minioli
Netto, que versa a sobre aquisição de materiais de higiene para as Unidades Escolares, Sede,
Bibliotecas e Depósito da Secretaria de Educação, assinado em 17/05/2018, com a vigência até
31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 254.175,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e
setenta e cinco reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 22:12, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:53, 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 1879789 e o
código CRC 7EA2770C.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1891444/2018 - SEGOV.UAD

Joinville, 21 de maio de 2018.
Contrato nº: 16/2018.
Pregão nº 27/2018.
Contratada: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE
GESTÃO DA QUALIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE, DE
ACORDO COM A NORMA NBR ISO 9001:2015, por meio de auditoria de recertificação.
Valor total estimado: R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais).
Data: 21/05/2018.
Prazo de vigência: a partir do recebimento da ordem de serviço, até 31/12/2018.
Fernando Krelling
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
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 Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 21/05/2018, às 17:34, 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 1891444 e o
código CRC 7F5BEDCE.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1891450/2018 - SEGOV.UAD

Joinville, 21 de maio de 2018.
Contrato nº: 11/2018.
Chamamento Público nº 03/2018 – Escola do Legislativo.
Contratada: ALCIONE PAULI.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PRÊMIO JOVEM AUTOR, PROMOVIDO PELA
ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE, NO ANO
DE 2018.
Valor total: R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).
Data: 17/05/2018.
Prazo de vigência: a partir da assinatura até 31/12/2018.
Fernando Krelling
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
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 Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 21/05/2018, às 17:34, 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 1891450 e o
código CRC 061ACD82.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1891452/2018 - SEGOV.UAD
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Joinville, 21 de maio de 2018.
Contrato nº: 12/2018.
Chamamento Público nº 03/2018 – Escola do Legislativo.
Contratada: TALITA JORDINA RODRIGUES.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PRÊMIO JOVEM AUTOR, PROMOVIDO PELA
ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE, NO ANO
DE 2018.
Valor total: R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais)
Data: 17/05/2018.
Prazo de vigência: a partir da assinatura até 31/12/2018.
Fernando Krelling
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
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 Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 21/05/2018, às 17:34, 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 1891452 e o
código CRC 79C8D0F6.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1891457/2018 - SEGOV.UAD

Joinville, 21 de maio de 2018.
Contrato nº: 13/2018.
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Chamamento Público nº 03/2018 – Escola do Legislativo.
Contratada: SUELI DE SOUZA CAGNETI.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PRÊMIO JOVEM AUTOR, PROMOVIDO PELA
ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE, NO ANO
DE 2018.
Valor total: R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).
Data: 17/05/2018.
Prazo de vigência: a partir da assinatura até 31/12/2018.
Fernando Krelling
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
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 Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 21/05/2018, às 17:34, 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 1891457 e o
código CRC 64DC3741.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1891464/2018 - SEGOV.UAD

Joinville, 21 de maio de 2018.
Contrato nº: 14/2018.
Chamamento Público nº 03/2018 – Escola do Legislativo.
Contratado: LUIS GUSTAVO LOPES DE SOUZA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PRÊMIO JOVEM AUTOR, PROMOVIDO PELA
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ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE, NO ANO
DE 2018.

Valor total: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
Data: 17/05/2018.
Prazo de vigência: a partir da assinatura até 31/12/2018.
Fernando Krelling
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
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 Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 21/05/2018, às 17:35, 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 1891464 e o
código CRC 4A4DB07F.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1891476/2018 - SEGOV.UAD

Joinville, 21 de maio de 2018.
Contrato nº: 15/2018.
Chamamento Público nº 03/2018 – Escola do Legislativo.
Contratada: JULIANA BONFANTE DE SOUZA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PRÊMIO JOVEM AUTOR, PROMOVIDO PELA
ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE, NO ANO
DE 2018.
Valor total: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
Data: 17/05/2018.
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Prazo de vigência: a partir da assinatura até 31/12/2018.
Fernando Krelling
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
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 Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 21/05/2018, às 17:35, 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 1891476 e o
código CRC 75D7C3B7.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1886174/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 21 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
197/2018, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Roque Antônio Mattei, e a empresa contratada Schmitz Manutenção, Instalação e
Comércio de Peças Ltda - ME, representada pelo Sr. Sergio Schmitz, que versa a
sobre contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra especializada para
realização de manutenção corretiva com fornecimento de peças da rede de gás das unidades
geridas pela Secretaria de Educação, assinado em 21/05/2018, com a vigência até 31 de
dezembro de 2018, no valor de R$ 117.426,90 (cento e dezessete mil quatrocentos e vinte e seis
reais e noventa centavos).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1886174 e o
código CRC 43362680.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1886896/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 21 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
198/2018, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Roque Antonio Mattei, e a empresa contratada Fernando de Aviz EPP, representada
pelo Sr. Fernando de Aviz, que versa a sobre aquisição de material de expediente para atender a
demanda das Unidades Escolares (escolas e CEIs), sede, depósito e Bibliotecas Municipais,
assinado em 21/05/2018, com a vigência até 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 179.808,04
(cento e setenta e nove mil oitocentos e oito reais e quatro centavos).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1886896 e o
código CRC A6B73520.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1886558/2018 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 21 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
200/2018, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Roque Antonio Mattei, e a empresa contratada Panificadora Savege Ltda EPP,
representada pela Srª. Guiomar Moratelli Venancio, que versa a sobre aquisição de gêneros
alimentícios destinados à elaboração da Merenda Escolar para as Unidades Educacionais do
Município de Joinville, assinado em 21/05/2018, com a vigência até 31 de dezembro de 2018, no
valor de R$ 176.640,00 (cento e setenta e seis mil seiscentos e quarenta reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1886558 e o
código CRC 7ECD65EB.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1886281/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 21 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
199/2018, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Roque Antonio Mattei, e a empresa contratada Paulinéia Lottermann Reis - ME,
representada pela Sra. Paulineia Lottermann Reis, que versa a sobre aquisição de mobiliário
escolar (cadeira fixa empilhável) para as Unidades Escolares da rede municipal de ensino do
Municipio de Joinville/SC, assinado em 21/05/2018, com a vigência até 31 de dezembro de 2018,
no valor de R$ 22.996,00 (vinte e dois mil novecentos e noventa e seis reais).
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:30, 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 1886281 e o
código CRC 59E6C14A.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1890283/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 21 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Contrato n° 205/2018, celebrado
entre o Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social / Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS, representada pelo Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a empresa
contratada Ivone Salete Fachinello - ME, representada pela Sra. Ivone Salete Fachinello, que
versa a sobre Contratação emergencial de 07 (sete) vagas em serviço de acolhimento
institucional para idosos, de forma integral e ininterrupta conforme Resolução nº. 109/2009,
do Conselho Nacional de Assistência Social, serviço ofertado para pessoas com 60 anos ou
mais, de ambos os sexos, assinado em 21/05/2018, com a vigência de 180 (cento e oitenta) dias,
no valor de R$ 108.600,00 (cento e oito mil e seiscentos reais).
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:31, 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 1890283 e o
código CRC D83DCF77.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1880188/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 18 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº
353/2015, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Sudeste, representada pelo Sr. Vilderson Vilsonei Laureano,e a empresa contratada Kandir
Transportes e Serviços Ltda ME, representada pelo Sr. Carlos Eduardo Hess, que versa sobre a
contratação de caminhão pipa para atender os serviços de Zeladoria Pública realizados pela
Subprefeitura Sudeste, na sua respectiva área de abrangência. O Município adita o
contrato prorrogando o prazo contratual de vigência e execução em 12 (doze) meses, alterando seu
vencimento para os dias 07/11/2019 e 10/09/2019, respectivamente. Justifica-se objetivando a
continuidade dos serviços de infraestrutura prestados a comunidade por esta Subprefeitura através
do uso do objeto deste contrato (caminhão pipa) que atua na manutenção das vias da região sudeste.
Em conformidade com o memorando SEI nº 1847699 - SPSE.NAD.
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 14:30, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:55, 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 1880188 e o
código CRC 703EF8CD.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1878984/2018 - SAP.USU.ACO
Joinville, 18 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
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Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº
303/2014, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a Secretaria de Estado da
Administração/Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais SC, representada pelo Sr.
Nelson Castello Branco Nappi Júnior, que versa sobre as publicações no Diário Oficial do Estado
dos atos Oficiais do Município de Joinville. O Município adita o contrato prorrogando o prazo em
12 (doze) meses, alterando seu vencimento para 27/07/2019. Justifica-se considerando que a
publicidade do ato administrativo é requisito para a sua validade, sendo notória a importância da
manutenção do contrato em questão. Em atendimento ao memorando SEI nº 1715478 - SAP.UPR.
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 14:30, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 20/05/2018, às 19:55, 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 1878984 e o
código CRC 600949BF.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1878400/2018 - HMSJ.UFFH.AGC

Joinville, 18 de maio de 2018.
Contrato: 030/2018 (assinado em 22/01/2018).
1º Termo Aditivo ACRESCENDO o Contrato em 24,82% do valor inicial, equivalente a R$
53.250,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta reais). Termo assinado em 18/05/2018.
Objeto: Aquisição de Equipos Parenterais e Enterais com fornecimento de 394 bombas de infusão
com sistema peristáltico em regime de comodato para o Hospital Municipal São José, na forma
do PREGÃO ELETRÔNICO S.R.P N.º 068/2016.
Empresa: LABORATÓRIOS B. BRAUN.
Verba: 3.47001.10.302.6.2.2304.0.339000 - 238 - 315.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/05/2018, às 15:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1878400 e o
código CRC 2866DD55.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1886407/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 21 de maio de 2018.
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato nº
073/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Roque Antônio Mattei,e a empresa contratada Forte Rocha Construtora Ltda
ME, representada pelo Sr. Renan Sismer Mauricio, que versa sobre a contratação de empresa para
execução de reforma das coberturas da Escola Municipal Pauline Parucker e reforma da quadra
coberta, localizada à rua Atílio Vinotti, nº 411, bairro Boehmewaldt. O Município adita o
contrato prorrogando o prazo de vigência em 60 (sessenta) dias, alterando o vencimento para
02/11/2018, e o prazo de execução em 51 (cinquenta e um dias), alterando seu vencimento para
19/07/2018. Justifica-se pois devido à ocorrência de chuvas e intempéries, várias atividades se
tornaram impraticáveis interferindo no prosseguimento da obra de forma normal e contínua, uma vez
que tal procedimento poderia acarretar em perda de materiais e serviços, onerando a obra e
comprometendo a qualidade e segurança. Em conformidade com o memorando SEI nº 1859548 SED.UIN, Justificativa SEI nº 1859535 e cronograma físico-financeiro SEI nº 1859524.
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/05/2018, às 18:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/05/2018, às 18:31, 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 1886407 e o
código CRC F84625E2.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 1883905/2018 - HMSJ.NGP

Joinville, 18 de maio de 2018.
Informamos que devido o Ato de Convocação publicado no DOEM não estar previsto no
Edital 005/2014 estamos realizando concomitantemente o contato telefônico.
Na data de 15/05/2018 às 15:20 horas, realizamos o contato telefônico com o(a)
candidato(a) Daniela Antoniely Gelisnki através dos telefones constantes na ficha de
dados cadastrais do(a) candidato(a), para fins de convocação.
Não obtivemos êxito no contato do(a) candidato(a), enviando correspondência registrada
com AR.

Documento assinado eletronicamente por Francine Bernardes Cardoso,
Servidor (a) Público (a), em 18/05/2018, às 17:42, 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 1883905 e o
código CRC 5D733718.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 1847880/2018 - SAP.UPR
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 012/2018 e junto à plataforma do Banco do Brasil n° 705579, resolve registrar os
preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Unidades
Escolares, CEIs, Despósito, Bibliotecas e Sede da Secretaria de Educação do Município de
Joinville/SC, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seus
respectivos itens e valores unitários, qual seja: Fernando de Aviz - EPP, ITEM 25 - R$ 9,97 e ITEM
37 - R$ 9,97.
Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 17/05/2018, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 17/05/2018, às 15:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1847880 e o
código CRC 17D1C011.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 1847945/2018 - SAP.UPR
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação parcial do Pregão
Eletrônico nº 012/2018 e junto à plataforma do Banco do Brasil n° 705579, resolve registrar os
preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Unidades
Escolares, CEIs, Despósito, Bibliotecas e Sede da Secretaria de Educação do Município de
Joinville/SC, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seus
respectivos itens e valores unitários, quais sejam: A.V. Comercio Varejista Ltda - ME, ITEM 19 –
R$ 0,74 e ITEM 31 - R$ 0,74.
Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 17/05/2018, às 10:32, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, 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 Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 17/05/2018, às 15:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1847945 e o
código CRC 85CA3AD3.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 1860527/2018 - SAP.UPR
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 040/2018 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 706637, resolve registrar os
preços para futura e eventual aquisição de pneus para as máquinas pesadas (motoniveladora e
empilhadeira), nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seus
respectivos itens e valores unitários, quais sejam: MAICON PNEUS LTDA ME, ITEM 01 - R$
599,00, ITEM 02 - R$ 370,00, ITEM 03 - R$ 1.750,00 e ITEM 04 - R$ 1.750,00.
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Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 17/05/2018, às 10:31, 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.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 17/05/2018, 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 1860527 e o
código CRC 04BA92CC.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 1883006/2018 - SES.UCC.ASU
O PMJ/Fundo Municipal de Saúde de Joinville HOMOLOGA o Pregão Eletrônico SRP nº
172/2018 (Banco do Brasil n° 716148), destinado à Aquisição de aparelhos telefônicos para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (SMS) e do Hospital
Municipal São José de Joinville, bem como o julgamento efetuado pela Pregoeira e Equipe de
Apoio, adjudicando o objeto licitado a empresa vencedora e seu respectivo valor, qual seja:
FERNANDO DE AVIZ - EPP: Itens 1, 2 e 3, no valor total de R$ 60.450,00. Jean Rodrigues da
Silva, Secretário Municipal de Saúde. 18/05/18.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 18/05/2018, às 16:52, 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 1883006 e o
código CRC 979DDB72.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 1877492/2018 - SES.UCC.ASU
O PMJ/Fundo Municipal de Saúde de Joinville HOMOLOGA parcialmente o Pregão Eletrônico
SRP nº 043/2018 (Banco do Brasil n° 713343), destinado à Aquisição de equipamentos para
realização de raio-x odontológicos para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville, pelo valor total
por empresa: E.C. dos Santos Comercial Eireli - EPP. Item 04 valor total de R$ 102.214,00; Dental
Alta Mogiana Com. Produtos Odontológicos, Item 5 valor total de R$ 294.000,00. Jean Rodrigues
da Silva, Secretário Municipal de Saúde.18/05/18.

Nº 943, s egunda-feira, 21 de maio de 2018

73 de 83
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 18/05/2018, às 16:52, 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 1877492 e o
código CRC CBA76605.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 1837860/2018 - 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 TOMADA DE
PREÇOS nº 088/2018 destinado à contratação de empresa para alteração do traçado da
Estrada João de Souza Mello e Alvim - Contorno Aeroporto, na Data/Horário: 08/06/2018 às
09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O edital encontra-se à disposição dos
interessados site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitações"
Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 18/05/2018, às 10:06, 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 Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 18/05/2018, às 11:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, 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 1837860 e o
código CRC 231726F7.

DECISÃO SEI Nº 1860115/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 15 de maio de 2018.
Requerimento Administrativo nº 164/2018/NAT
Solicitante: G. K.
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Órgão/Unidade de origem: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI nº 1813658), INDEFIRO, com fundamento no
art. 23, III, do Decreto nº 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário G. K., assistido pelo
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, que objetivava a realização de oxigenoterapia
hiperbárica em favor do Solicitante.
Comunique-se.

Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 18/05/2018, às 17:18, 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 1860115 e o
código CRC 8C13A734.

DECISÃO SEI Nº 1873486/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 17 de maio de 2018.
Requerimento Administrativo nº 177/2018/NAT
Solicitante: M. L. R.
Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

Diante dos fundamentos expostos no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de
Apoio Técnico (SEI nº 1873437), INDEFIRO, com fundamento no art. 23, I, do Decreto nº
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30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária M. L. R., assistida pelo Hospital Municipal São
José, que objetivava o fornecimento do medicamento vemurafenibe 240mg em favor da Solicitante.

Comunique-se.

Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 18/05/2018, às 17:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, 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 1873486 e o
código CRC 2FA54B1B.

DECISÃO SEI Nº 1880781/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 18 de maio de 2018.
Requerimento Administrativo nº 170/2018/NAT
Solicitante: V. V. Q.
Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI nº 1879809), INDEFIRO, com fundamento no
art. 23, III, do Decreto nº 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário V. V. Q., assistido pelo
Hospital Municipal São José, que objetivava o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe em
favor do Solicitante.
Comunique-se.
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Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 18/05/2018, às 17:20, 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 1880781 e o
código CRC 2E2C6E8E.

DECISÃO SEI Nº 1882536/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 18 de maio de 2018.
Requerimento Administrativo nº 168/2018/NAT
Solicitante: I. C. B.
Órgão/Unidade de origem: Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria

Diante do parecer técnico desfavorável, e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI nº 1881088), INDEFIRO, com fundamento no
art. 23,III, do Decreto nº 30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária I. C. B., assistida pelo
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, que objetivava o fornecimento do medicamento
canabidiol em favor da Solicitante.
Comunique-se.

Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
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Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 18/05/2018, às 17:20, 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 1882536 e o
código CRC 837B8E6F.

DECISÃO SEI Nº 1884163/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 18 de maio de 2018.
Requerimento Administrativo nº 123/2018/NAT
Solicitante: E. F. M. C.
Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

Diante da não apresentação dos documentos indispensáveis à admissibilidade do
pleito, determino, pelas razões expostas no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico
(SEI
nº 1884050) e com fundamento no art. 12, caput,
do
Decreto
nº
30.043/2017, o ARQUIVAMENTO da solicitação formulada pela usuária E. F. M.
C., assistida pelo Hospital Municipal São José, que objetivava a realização de ressonância magnética
de crânio com sedação.
Comunique-se.

Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 18/05/2018, às 17:20, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1884163 e o
código CRC CD84C4D9.

DECISÃO SEI Nº 1884285/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 18 de maio de 2018.
Requerimento Administrativo nº 120/2018/NAT
Solicitante: A. A. C.
Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

Diante da não apresentação dos documentos indispensáveis à admissibilidade do
pleito, determino, pelas razões expostas no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico
(SEI
nº 1884205) e com fundamento no art. 12, caput,
do
Decreto
nº
30.043/2017, o ARQUIVAMENTO da solicitação formulada pelo usuário A. A. C., assistido pelo
Hospital Municipal São José, que objetivava a realização de ressonância magnética de crânio com
sedação.
Comunique-se.

Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 18/05/2018, às 17:20, 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 1884285 e o
código CRC B5982C76.

Nº 943, s egunda-feira, 21 de maio de 2018

79 de 83

DECISÃO SEI Nº 1877155/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 17 de maio de 2018.
Requerimento Administrativo nº 154/2018/NAT
Solicitante: G. R. O.
Órgão/Unidade de origem: Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito
Luiz Gomes - Centrinho

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 nº 1876874), DEFIRO, com fundamento no art. 22, III, do
Decreto nº 30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária G. R. O., assistida pelo Núcleo de
Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes - Centrinho, que objetivava o
fornecimento de aparelho auditivo de ancoramento ósseo em favor da Solicitante.
Comunique-se.

Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 18/05/2018, às 17:53, 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 1877155 e o
código CRC 4BCF6E20.
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DECISÃO SEI Nº 1880726/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 18 de maio de 2018.
Requerimento Administrativo nº 175/2018/NAT
Solicitante: P. F. G. R.
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 nº 1879645), DEFIRO, com fundamento no art. 22, III, do
Decreto nº 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário P. F. G. R., assistido pelo NAIPE,
que objetivava a realização do procedimento de videodeglutograma por fluoroscopia em favor
do Solicitante.
Comunique-se.

Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 18/05/2018, às 17:53, 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 1880726 e o
código CRC 356E500D.

DECISÃO SEI Nº 1888629/2018 - SES.UAP.NAT

Joinville, 21 de maio de 2018.
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Requerimento Administrativo nº 159/2018/NAT
Solicitante: S. N. M.
Órgão/Unidade de origem: Hospital São José

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI nº 1888446), INDEFIRO, com fundamento no
art. 23, III, do Decreto nº 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário S. N. M., assistido pelo
Hospital Municipal São José, que objetivava o fornecimento do medicamento pazopanibe em favor
do Solicitante.
Comunique-se.

Andrei Popovski Kolaceke
Gerente de Acompanhamento de Processos
Coordenador Técnico do NAT-Jus
Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Gerente, em 21/05/2018, às 17:56, 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 1888629 e o
código CRC A11A5CDD.

ERRATA SEI Nº 1876616/2018 - SAS.UAC

Joinville, 17 de maio de 2018.
Considerando a Resolução nº 12 - Processo SEI Nº 1824380/2018 - SAS.UAC;
Onde Lê: Dispõe sobre a Comissão de Articulação Interconselhos e dá outras
providências;
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Lê-se: Dispõe sobre a inscrição do Instituto de Pesquisa da Arte pelo
Movimento - IMPAR e dá outras providências;

Documento assinado eletronicamente por Nelso Farias, Usuário
Externo, em 21/05/2018, às 11:28, 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 1876616 e o
código CRC 21ECC2A9.

RESUMO DO JULGAMENTO DE RECURSO, SEI Nº 1871745/2018 - 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 edital
de Credenciamento nº 039/2018, destinado ao Credenciamento de instituições/empresas
especializadas, na área de ensino, para prestação de serviços visando o atendimento de 2.151
crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira
etapa da Educação Básica. Diante aos motivos expostos no julgamento do recurso, a Comissão
decide NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo: CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PETTENON LTDA - ME, 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 Licitações".
Roque Antonio Mattei - Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 18/05/2018, às 15:30, 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 1871745 e o
código CRC 5B081108.

TERMO DE DECISÃO - EMENTA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
Processo de Sindicância Investigatória nº 86/17 - Determino o Arquivamento do Processo de
Sindicância Investigatória nº 86/17, instaurado a fim de apurar os fatos e responsabilidades com
relação a utilização indevida de equipamento contratado pelo município, conforme prevê o artigo
185, § 2º, inciso I da Lei Complementar 266/08, art. 15, inciso I e artigo 97, do Decreto 17.493/11.
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Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 18/05/2018, às 14:35, 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 1882439 e o
código CRC B6B74BD5.

Nº 943, s egunda-feira, 21 de maio de 2018

