
    Nº 783, segunda-feira, 18 de setembro de 2017

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº  149/2017 SEINFRA/GAB
 
O Secretário de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas atribuições,
 
Resolve,

 

Art. 1º - Designar membros para compor a Comissão de Fiscalização do Termo
de Contrato 214/2017 da empresa ONE COMERCIAL EIRELI ME, cujo objeto refere-se à
aquisição de carro escalador de escadas para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Sustentável, na forma e condições estabelecidas no edital de Pregão
Eletrônico nº 182/2016, ficando assim constituída:

 
Fiscais da SEPUD
Marilene Bulla - Matrícula nº 39844;
Cleomar Portes de Carvalho - Matrícula nº 23722;
Noeli Thomaz Vojniek - Matricula nº 23536.
 
Suplente da SEINFRA
Paulo Roberto Martins - Matrícula nº 13424.

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:
 

Fiscal
Alexandre Eleutério - Matrícula nº 42663.
 
Suplentes
Luciane Herbst Valim - Matrícula nº 24242;
Marcia Pacheco Reinert - Matrícula nº 24869.

 
Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Romualdo T. de França Jr.
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Romualdo Theophanes de
Franca Junior, Secretário (a), em 15/09/2017, às 17:43, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1094930 e o
código CRC 5FDDC7E1.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº 148/2017/SEINFRA/GAB
 
O Secretário de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas atribuições,
 
Resolve,

 

Art. 1º – Substituir membro da Comissão de Fiscalização Termo de Contrato nº
344/2015, empresa MARKA CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA
EPP, cujo objeto refere-se à implantação e aquisição de 03 abrigos de passageiros – Modelo 1 e
implantação e aquisição de 152 abrigos de passageiros – Modelo 2, conforme Convênio de repasse
nº 1.009.091-67/2013, e Edital de Concorrência nº 020/2015, ficando assim constituída:

 
Fiscais
Oséas Libório de Jesus - Matrícula nº 43921;
Vânio Lester Kuntze - Matrícula nº 14120;
Glaucus Folster - Matrícula nº 48323.
 
Suplente 
Luiz Algemiro Cubas Guimarães - Matrícula nº 14124.

 
Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:
 

Fiscal
Alexandre Eleutério - Matrícula nº 42663.
 
Suplentes
Luciane Herbst Valim - Matrícula nº 24242;
Marcia Pacheco Reinert - Matrícula nº 24869.

 

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, fica
revogada a Portaria nº 126/2017/SEINFRA/GAB, publicada em 10/08/2017 no Diário Oficial
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Eletrônico do Município de Joinville nº 758.

  

Romualdo T. de França Jr.

Secretário

Documento assinado eletronicamente por Romualdo Theophanes de
Franca Junior, Secretário (a), em 15/09/2017, às 17:43, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1091203 e o
código CRC 50526E77.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 343-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Gestão do Contrato nº
136/2017, firmado entre o Município de Joinville e
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS
EDUCACIONAIS LTDA..

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 136/2017, firmado entre o
Município de Joinville e BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, cujo
objeto refere-se à aquisição de brinquedos para área externa.

 

Fiscal Requisitante:

    Elisabet Staranscheck - Titular

 

Fiscal Técnico:

     Carlos Magno Filardo – Titular

     Marlene Terezinha Zimmer Malschitzky - Suplente
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Fiscal Administrativo:

     Solange da Veiga da Maia - Titular

     Maria Eli Santos Rabethge - Suplente 

               

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
período;

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

VI – 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;

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.

 

Art. 3º – Revoga-se a Portaria  nº 319-GAB, de 21/08/2017.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 15 de setembro de 2017.

 

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 08:08, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1099547 e o
código CRC 4B2DA20F.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 197/2017

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 292/2017

 

 

                 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 292/2017, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência
Social/ Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Farias e Farias Comércio de
Móveis Ltda EPP, cujo objeto é a aquisição de mobiliário em geral para atender as
necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social, na forma de
Pregão Eletrônico nº 036/2017.

 

Titular: Elisabeth Deglmann da Costa – Matrícula: 25.352

Titular: Francielle Deluca Rosa – Matrícula: 40.390

Titular: Jucélio Manoel Narciza – Matrícula: 18.273

1º Suplente: Carlos César Marques – Matrícula 28.884

 

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 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
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.
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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 18/09/2017, às 11:20, 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 1101346 e o
código CRC A19B5F12.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 198/2017

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 291/2017

 

 

                 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 291/2017, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência
Social/ Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Geflex Indústria e Comércio de
Móveis Ltda ME, cujo objeto é a aquisição de mobiliário em geral para atender as
necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social, na forma de
Pregão Eletrônico nº 036/2017.
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Titular: Elisabeth Deglmann da Costa – Matrícula: 25.352

Titular: Francielle Deluca Rosa – Matrícula: 40.390

Titular: Hanelore Misfeld – Matricula 13.254

1º Suplente: Carlos César Marques – Matrícula 28.884

 

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
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;
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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 18/09/2017, às 11:20, 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 1101381 e o
código CRC 5F9A7C15.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 199/2017

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
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nº 290/2017

 

 

                 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 290/2017, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência
Social/ Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa GM Indústria e Comércio
Varejista de Móveis Ltda ME, cujo objeto é a aquisição de mobiliário em geral para atender
as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social, na forma de
Pregão Eletrônico nº 036/2017.

 

Titular: Elisabeth Deglmann da Costa – Matrícula: 25.352

Titular: Francielle Deluca Rosa – Matrícula: 40.390

Titular: Jucélio Manoel Narciza – Matrícula: 18.273

1º Suplente: Carlos César Marques – Matrícula 28.884

 

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
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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
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
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Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 11:20, 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 1101416 e o
código CRC D55EB9AD.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 200/2017

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço

 

 

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

 

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço, firmada entre o Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social -
Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Luiz Minioli Netto - EPP, cujo objeto é
aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios para atender os
Programas, Projetos e Serviços da Secretaria de Assistência Social no Município de
Joinville, na forma de Pregão Eletrônico nº 063/2017.

 

Titular: Carlos César Marques – Matrícula: 28.884

Titular: Valnei Rogério Bérgamo – Matrícula: 20.047

Titular: Rosângela Betencourt – Matrícula: 22.150

1º Suplente: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula: 46.071
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Art. 2º – Aos fiscais da Ata de Registro de Preços 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 ou recebimento, 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(s)/produto(s) 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

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 11:20, 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 1101473 e o
código CRC EFD5EA56.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 201/2017
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                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço

 

 

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

 

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço, firmada entre o Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social -
Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa L & E Comércio Atacadista Ltda - EPP,
cujo objeto é aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios para
atender os Programas, Projetos e Serviços da Secretaria de Assistência Social no
Município de Joinville, na forma de Pregão Eletrônico nº 063/2017.

 

Titular: Carlos César Marques – Matrícula: 28.884

Titular: Valnei Rogério Bérgamo – Matrícula: 20.047

Titular: Rosângela Betencourt – Matrícula: 22.150

1º Suplente: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula: 46.071

 

Art. 2º – Aos fiscais da Ata de Registro de Preços 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 ou recebimento, 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
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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(s)/produto(s) 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

 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 11:20, 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 1101502 e o
código CRC 1224383B.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 202/2017

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço
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                 O Secretário de Assistência Social, no exercício de suas atribuições,

 

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço, firmada entre o Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social -
Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Satélite Comercial Eireli - EPP, cujo
objeto é aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios para atender
os Programas, Projetos e Serviços da Secretaria de Assistência Social no Município de
Joinville, na forma de Pregão Eletrônico nº 063/2017.

 

Titular: Carlos César Marques – Matrícula: 28.884

Titular: Valnei Rogério Bérgamo – Matrícula: 20.047

Titular: Rosângela Betencourt – Matrícula: 22.150

1º Suplente: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula: 46.071

 

Art. 2º – Aos fiscais da Ata de Registro de Preços 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 ou recebimento, 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(s)/produto(s) que foi autorizado e
efetivamente prestado no período;

 

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

 Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 11:20, 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 1101569 e o
código CRC D04C235D.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA n°. 203/2017

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço

 

 

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

 

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço, firmada entre o Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social -
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Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Fernando de Aviz - EPP, cujo objeto é
aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios para atender os
Programas, Projetos e Serviços da Secretaria de Assistência Social no Município de
Joinville, na forma de Pregão Eletrônico nº 063/2017.

 

Titular: Carlos César Marques – Matrícula: 28.884

Titular: Valnei Rogério Bérgamo – Matrícula: 20.047

Titular: Rosângela Betencourt – Matrícula: 22.150

1º Suplente: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula: 46.071

 

Art. 2º – Aos fiscais da Ata de Registro de Preços 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 ou recebimento, 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(s)/produto(s) que foi autorizado e
efetivamente prestado no período;

 

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

 

 

 

Vagner Ferreira de Oliveira
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 Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 11:20, 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 1101618 e o
código CRC 46D89F99.

PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA Nº 221/2017/SMS

 

Dispõe sobre a autorização para condução de
veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde

 

A Secretária Municipal da Saúde, Francieli Cristini Schultz, no uso de suas
atribuições legais, considerando a configuração de situação de excepcional interesse público e com
fundamento no parágrafo único do art. 5º c/c o art. 12, do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de
agosto de 2009,

 

RESOLVE:

 

ART. 1º - Autorizar os seguintes servidores a conduzir os veículos oficiais da
Secretaria Municipal de Saúde:

I - Andrei Popovski Kolaceke, Matrícula 45.561;

II - Dayane Mebs, Matrícula 48.618;

III - Pedro Felipe Portella Deroza, Matrícula 48.000;

IV - Thaisa Collet dos Santos Delforge, Matrícula 48.459.

 

ART. 2º - Para a condução do veículo oficial acima indicado, o condutor
autorizado deverá observar as determinações do Decreto Nº 15.899, de 18 de agosto de 2009, com
destaque para os artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º.
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ART. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 16:03, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1103494 e o
código CRC EA9E92FC.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA n°. 204/2017

 

 

                        Altera representante da Portaria n° 61/2017 – Comissão de Monitoramento e
Avaliação da Execução Financeira

 

 

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

 

RESOLVE

 

                 Art. 1º Fica alterado o representante da Portaria n° 61/2017 – Gabinete para
compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação da execução financeira das parcerias
firmadas entre o Município de Joinville, com a interveniência da Secretaria de Assistência
Social e as Organizações da Sociedade Civil, Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIPS) e Organizações Sociais (OS), conforme segue:

 

Representante Marcelo Prade pelo representante Vlademir Michels, matrícula nº 48916.
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                Art. 2º – A comissão compete: Analisar as prestações de contas e emitir parecer
técnico das parcerias;

 

                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 18/09/2017, às 16:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1103291 e o
código CRC 7743C51B.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 208/2017

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 240/2017

 

 

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

 

RESOLVE
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Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato nº 240/2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE – Secretaria de
Assistência Social/Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a empresa
Inovamax Teleinformática Ltda ME, cujo objeto é aquisição de equipamentos de
informática, na forma de Pregão Eletrônico nº 043/2017.

 

Titular: Sérgio Luiz Girolla Júnior – Matrícula 48.042

Titular: Tereza Marques dos Santos – Matrícula: 27.262

Titular: Denise Maria Vieira de Simas Santos – Matrícula: 14.482

1ª Suplente: Simone Wonspeher – Matrícula: 28.940

 

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
hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;
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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 18/09/2017, às 16:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1103431 e o
código CRC 3F96B724.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 207/2017
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                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 178/2016

 

 

                 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 178/2016, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assitência
Social e a empresa Biovetor Serviços Especializados Ltda - EPP, cujo objeto é a
contratação de serviço de “limpafossa” (limpeza de conjunto de fossas, filtros, caixas
de gordura e desentupimento de tubulações), localizadas nas em diversas unidades
educacionais, Biblioteca Pública, Sede da Secretaria de Educação e Depósito da
Secretaria de Educação e nas unidades e sede da Secretaria de Assistência Social,
na forma de Tomada de Preço nº 055/2016.

 

Titular: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula 46.071

Titular: Jair Luiz Fernandes - Matrícula 48.368

Titular: Francielle Deluca Rosa – Matricula: 40390

 

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;
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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
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 - Fica revogada a Portaria nº 84/2017, publicada em 22/05/2017.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

25 de 41

Nº 783, segunda-feira, 18 de setembro de 2017



 

 

Vagner Ferreira de Oliveira

 Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 16:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1103353 e o
código CRC D365845E.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 206/2017

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 138/2016

 

 

                 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 138/2016, firmado entre o Município de Joinville e a empresa Kevin Bugs Vaz
ME, cujo objeto é serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água e cisternas, em
unidades administradas pela Secretaria de Assistência Social – SAS do Município de
Joinville - SC, na forma de Tomada de Preços nº 311/2015.
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Titular: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula 46.071

Titular: Jair Luiz Fernandes - Matrícula 48.368

Titular: Estefânia Rosa Basi de Souza – Matricula: 37.487

 

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
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
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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 - Fica revogada a Portaria nº 83/2017, publicada em 22/05/2017.

 

Art. 4º – 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 18/09/2017, às 16:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1103271 e o
código CRC 648791EA.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 205/2017
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                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 239/2017

 

 

                 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 239/2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE – Secretaria de
Assistência Social/ Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Inovamax
Teleinformática Ltda ME, cujo objeto é aquisição de equipamentos de informática, na forma
de Pregão Eletrônico nº 043/2017.

 

Titular: Sérgio Luiz Girolla Júnior – Matrícula 48.042

Titular: Elisabeth Deglmann da Costa – Matrícula: 25.352

Titular: Hanelore Misfeld – Matrícula 13.254

1ª Suplente: Eric do Amaral Bradfield – Matrícula 36.779

 

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
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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
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
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Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 16:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1103244 e o
código CRC 4B36CA81.

PORTARIA SEI - CAJ.DICAF/CAJ.DICAF.SEC

PORTARIA Nº 1858/2017
Nomeia Gestor e Fiscais do Contrato 108/2016 – RISCHBIETER ENGENHARIA LTDA.

O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições
legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de
Joinville, e tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, , em
consonância com o disposto no artigo 3º do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
da CAJ,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os empregados abaixo indicados para, em observância à legislação vigente,
atuarem como Gestor e Fiscais do Contrato celebrado entre a Companhia Águas de Joinville e a
RISCHBIETER ENGENHARIA LTDA.
 
CONTRATO Nº: 108/2017        
PROCESSO Nº: IL 006/2017
OBJETO: Aquisição de retentores de partículas para hidrômetros para atender as
necessidades da Companhia Águas de Joinville.
DATA DE ASSINATURA: 07/06/2017
VIGÊNCIA: Enquanto durar o contrato.     
       
GESTOR DO CONTRATO: Emilly Vitor Fritzen                           MATRÍCULA Nº: 0247
FISCAL TITULAR: Felipe Vieira de Luca                                      MATRÍCULA Nº: 0446
FISCAL SUPLENTE: Edinara Fernanda Wenner                         MATRÍCULA Nº: 0619
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 04 de setembro de 2017.

JALMEI JOSÉ DUARTE
Diretor Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Jalmei Jose Duarte, Diretor
(a) Presidente, em 14/09/2017, às 18:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1069143 e o
código CRC 9AAA0312.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1096771/2017 -
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° 045/2017, celebrada entre a Secretaria de Meio Ambiente e a empresa
contratada A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP, que versa a Contratação de empresa para
locação de mesas, cadeiras, palco e tendas para as atividades de Educação Ambiental da Secretaria
do Meio Ambiente de Joinville – SEMA, emitida em 14/09/2017, no valor de R$ 231,00 (duzentos
e trinta e um reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 15/09/2017, às 16:13, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 17/09/2017, às 19:52, 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 1096771 e o
código CRC D7D196F3.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1098499/2017 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 15 de setembro de 2017.
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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 do Contrato n° 308/2017, celebrado
entre o Município de Joinville - Procuradoria Geral do Município e a empresa
contratada ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, que versa sobre a contratação de
empresa técnica para disponibilização de Web Licitações e Contratos, Web Regime de Pessoal e Lei
Anotada.com - Contratação Pública, para o período de 12 (doze) meses, na forma
da Inexigibilidade de Licitação  nº 205/2017, assinado em 15/09/2017, cuja vigência contratual
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, e prestação dos serviços
pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R$ 9.602,00, (nove mil e seiscentos e dois reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 15/09/2017, às 16:13, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 17/09/2017, às 19:52, 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 1098499 e o
código CRC DBE0DFAD.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1102204/2017 - IPREVILLE.NAD

 

 

Joinville, 18 de setembro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2017

CONTRATADO: EMBRASP EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de vigilância patrimonial na sede do IPREVILLE, com
fornecimento de tecnologia para sistema de pânico móvel.

REFERENTE: Lei 8.666/93 e alterações e Pregão 019/2017.

VALOR ANUAL: R$ 225.999,36 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e
nove reais e trinta e seis centavos).

VIGÊNCIA: 15/09/2017 a 14/09/2018.
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DATA: 14/09/2017.

Sérgio Luiz Miers

Diretor-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Miers, Diretor
(a) Presidente, em 18/09/2017, às 13:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1102204 e o
código CRC 2370F24F.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1100843/2017 - IPREVILLE.NAD

 

 

Joinville, 18 de setembro de 2017.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO

 CONTRATO Nº 020/2012

CONTRATADO: EMBRASP EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA.

OBJETO: Rescisão do Contrato 020/2012, de comum acordo entre as partes, destinado à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância na sede do
Ipreville, conforme previsto na Cláusula Segunda do 13º Termo Aditivo.

REFERENTE: Lei 8.666/93 e alterações e Pregão 012/2012.

DATA: 14/09/2017.

Sérgio Luiz Miers

Diretor-Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Miers, Diretor
(a) Presidente, em 18/09/2017, às 13:44, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1100843 e o
código CRC 097E2B29.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1096652/2017 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 15 de setembro de 2017.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº
005/2016, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Esportes e a empresa
contratada LOURIVAL POSANSKE ME, que versa sobre a contratação de empresa para a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o conserto e fornecimento de
peças, dos veículos que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Esportes. O Município
reajusta o contrato pelo índice “IGP-M”, referente ao período de fevereiro/2016 a janeiro/2017, em
6,6608% (seis inteiros e seis mil seiscentos e oito décimos de milésimos por cento), alterando o valor
dos itens contratados. Alterando assim, o valor do saldo do contrato de R$ 31.160,00 (trinta e um
mil cento e sessenta reais) para R$ 33.235,51 (trinta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e um centavos). Justifica-se tal reajuste, por solicitação da Secretaria de Esportes através
dos memorandos nº 0694549 e sendo previsto no contrato na cláusula “5.4 – Havendo prorrogação
contratual, que estenda a vigência do contrato por prazo superior a 12 meses, poderá ser reajustado
pelo IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, aplicado a partir da data de apresentação da
proposta na forma do art. 40, inciso XI, da Lei n° 8.666/93." Os efeitos do presente termo retroagem
a fevereiro de 2017, razão pela qual se faz necessário a realização do pagamento de R$ 743,21
(setecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) que corresponde à diferença das notas
fiscais emitidas de março à agosto de 2017, conforme memória de cálculo SEI nº 1024025.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 15/09/2017, às 16:13, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 17/09/2017, às 19:52, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1096652 e o
código CRC 0C96FF79.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 1088920/2017 - 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 da
Concorrência nº 129/2017, resolve registrar os preços para futura e eventual locação de banheiros
químicos, também conhecidos como cabines sanitárias individuais portáteis ou banheiros
ecológicos, que serão instalados nos locais dos eventos que serão realizados pela Secretaria de
Cultura e Turismo, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da empresa e
seu valor: Bosso Aluguel de Palcos e Coberturas Ltda. ME - R$ 40.930,00.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 14/09/2017, às 14:33, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 14/09/2017, às 14:55, 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 1088920 e o
código CRC EA4C3825.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 1080966/2017 - 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 015/2017 e Junto a Plataforma do Banco do Brasil n° 663692, resolve registrar os
preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da
Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições
descritas no Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja: SATELITE
COMERCIAL LTDA-EPP: ITEM 14 – R$ 75,32.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 14/09/2017, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 14/09/2017, às 14:59, 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 1080966 e o
código CRC 1EE8C107.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 1087242/2017 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 251/2016 e Junto a Plataforma do Banco do Brasil n° 655901, resolve registrar os
preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender a demanda das
Unidades Escolares (escolas e CEIs), sede, depósito e Bibliotecas Municipais, nas quantidades,
termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário,
qual seja: FERNANDO DE AVIZ - EPP, ITEM 08 - R$5,81, ITEM 17 - R$19,98.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 14/09/2017, às 14:34, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 14/09/2017, às 14:57, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1087242 e o
código CRC 6E838F27.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 1079097/2017 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo
licitatório levado a efeito através do Pregão Eletrônico nº 056/2017 e junto à plataforma do Banco
do Brasil n° 671531, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios destinados à elaboração da Merenda Escolar para as Unidades Educacionais do
Município de Joinville, bem como o julgamento efetuado pelo Pregoeiro, adjudicando o objeto
licitado às empresas vencedoras em seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: L & E
COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME, ITEM 24 - R$12,62, ITEM 29 - R$2,46, ITEM 44 -
R$25,97, ITEM 46 - R$19,35, ITEM 48 - R$2,46, ITEM 63 - R$25,97, ITEM 65 - R$19,35;
SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, ITEM 32 -
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R$17,45, ITEM 51 - R$17,45. Os itens 17, 45 e 64 restaram fracassados.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 15/09/2017, às 11:06, 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 15/09/2017, 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 1079097 e o
código CRC 3EE40091.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 1090200/2017 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 117/2017, e junto à plataforma do Banco do Brasil n°
678884, para Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada
para confecção e fornecimento de óculos de grau para atender alunos da rede municipal de ensino,
bem como o julgamento efetuado pelo Pregoeiro, adjudicando o objeto licitado à empresa
classificada e seu respectivo valor global, qual seja: JFE H2W - COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - R$ 32.659,20.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 15/09/2017, às 10:14, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 15/09/2017, às 15:14, 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 1090200 e o
código CRC CAFD2988.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 1096358/2017 - SEGOV.UAD

 

Diretoria Administrativa - Divisão de Compras e Licitações
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017 – TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS
DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPES, PARA A CÂMARA
DE VEREADORES DE JOINVILLE.

Local/Data: Avenida Hermann August Lepper, 1.100, Joinville/SC – 28/09/2017, às 14 horas.

Edital/Informações: site www.cvj.sc.gov.br, pelo e-mail licita@cvj.sc.gov.br ou na Divisão de
Compras e Licitações no endereço acima das 13h às 19h - telefone (47) 2101-3290.

Joinville, 15 de setembro de 2017.

 

Fernando Krelling

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville/SC

 

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 15/09/2017, às 16:26, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1096358 e o
código CRC BF85E7BD.

 

COMUNICADO SEI Nº 1098041/2017 - SGP.ACD

 

 

Joinville, 15 de setembro de 2017.

A Secretaria de Gestão de Pessoas comunica que torna-se pública a Portaria
479/2017, que instaura o Processo Administrativo Disciplinar nº 85/17.

Essa publicação contém como anexo o documento SEI Nº 1098066. 
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Documento assinado eletronicamente por Rosane Bonessi Dias,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 11:59, 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 1098041 e o
código CRC 344F3BCF.

 

ERRATA SEI Nº 1101087/2017 - SAS.NAD

 

 

Joinville, 18 de setembro de 2017.

 

Desconsiderar os nomes: Rosane Terezinha Silva e Leonardo Belmonte da Rosa
no Edital SEI Nº 1094206/2017 - SAS.NAD, pois ambos estão desclassificados, devido problemas
com documentação.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 18/09/2017, às 11:21, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1101087 e o
código CRC D8118696.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 1098166/2017 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o julgamento da habilitação, referente ao
processo licitatório de TOMADA DE PREÇOS nº 139/2017, destinado à contratação de
empresa de engenharia para executar a manutenção (reforma) das coberturas do Centro de
Treinamento Ivo Varella e do Ginásio Perácio Bernardo. Após análise dos documentos de
habilitação, a Comissão decide HABILITAR: Projete Engenharia e Construções Ltda. EPP. Fica
aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. A ata da reunião para
julgamento da habilitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br
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no link "Editais de Licitação".

Silvia Mello Alves - Presidente - Portaria 001/2017

Documento assinado eletronicamente por Silvia Mello Alves, Servidor
(a) Público (a), em 15/09/2017, às 13:57, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1098166 e o
código CRC BE7C008A.
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