
    Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020

DECRETO Nº 39.555, de 02 de outubro de 2020.

 

Autoriza o remanejamento orçamentário da
despesa.

 

O PREFEITO DE JOINVILLE,no uso da atribuição que lhe confere o art. 68,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no parágrafo único, do art. 8º,
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e no art. 8º, da Lei  Municipal nº 8.778, de 13
de dezembro de 2019,

DECRETA:

 

Art. 1º Em atendimento a necessidade de segregação dos recursos de natureza
federal, vinculados a ações de e serviços públicos de saúde repassados no bojo da ação orçamentária
federal 21C0, para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, dos demais recursos federais
destinados a ações de e serviços públicos de saúde, fica estabelecido a realização de remanejamentos
orçamentários, de fontes de recurso 238 para a fonte de recurso 10.238; ambas as fontes vinculadas
ao Id.Uso com codificação 0.2.38.

 

Art. 2º Os acréscimos e decréscimos orçamentários, para execução de despesas de
forma segregada, serão realizados somente em funcional programática com a mesma estrutura e
devem ser vinculadas a fontes de recurso com Id.Uso não diferente do citado no artigo 1º deste
decreto; e em conformidade com o ingresso dos respectivos recursos oriundos do governo Federal.

 

Art. 3º Este decreto tem por objetivo atender ao disposto na Portaria STN nº 394,
de 17 de julho de 2020, com escopo na padronização de fontes de recurso a toda a Federação e a
padronização dos atos e fatos contábeis exigidos pelo órgão de controle.

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir

1 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



de 1º de agosto de 2020.

 

Udo Döhler

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
02/10/2020, às 13:51, 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 7289124 e o
código CRC 5AE4EF5B.

DECRETO Nº 39.556, de 02 de outubro de 2020.

 

Abre Crédito Adicional Suplementar.

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a
Lei nº 8.871, de 30 de setembro de 2020,
 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), no orçamento vigente da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, na
seguinte classificação orçamentária da despesa:

U.O. Nome Unidade
Orçamentária

Funcional
Programática

Nome Funcional
Programática

Fonte de
Recurso

CR Modalidade
Aplicação

Valor (R$)

7001
Secretaria de
Infraestrutura

Urbana - SEINFRA
15.453.14.1.2061

Transporte e
tráfego urbano -

SEINFRA
10179 xxx 4.4.90 200.000,00

TOTAL 200.000,00

 

Art. 2º Para fazer face às despesas mencionadas no art. 1º, serão utilizados
recursos provenientes do excesso de arrecadação, relativos a Emenda Parlamentar Impositiva 778 de
06/12/2018 oriunda do Estado de Santa Catarina e destinada ao Município de Joinville /SC.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

 

Udo Döhler
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Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
02/10/2020, às 13:51, 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 7289686 e o
código CRC 2AA8A109.

DECRETO Nº 39.557, de 02 de outubro de 2020.

 

REGULAMENTA, EM ÂMBITO MUNICIPAL,
A LEI FEDERAL Nº 14.017, QUE DISPÕE
SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS
DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A
SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA
RECONEHCIDO PELO DECRETO
LEGISLATIVO Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE
2020

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, em conformidade com os
incisos IX e XII, do art. 68, da Lei Orgânica do Município,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Este decreto regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Art. 2º A execução das ações previstas no artigo 2º, incisos II e III da Lei
14.017/2020 caberá à Secretaria de Cultura e Turismo, que deverá adotar preferencialmente
procedimentos  informatizados.

Art. 3º Caberá ao Secretário de Cultura e Turismo fixar os valores a serem
destinados as ações emergências previstas no art. 2º, incisos II e III da Lei 14.017/2020, bem como
o instrumento adequado a ser utilizado para a sua distribuição, observando-se os critérios e
legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência

Art. 4º. As solicitações de recebimento do subsídio de que trata o artigo 2, II da
Lei 14.017/2020 serão realizadas através da plataforma Mapa Cultural SC, nos termos e condições
firmadas no Termo de Cooperação Técnica nº 128/2020, celebrado com a Fundação Catarinense de
Cultura.
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Art. 5º O montante dos recursos indicado no Plano de Ação poderá ser
remanejado entre as ações dos incisos II e III do artigo 2º da Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020,
respeitado limite mínimo de destinação de 20% dos recursos para as ações do inciso III, conforme
autoriza o artigo 11, §6º, do Decreto nº 10.464/20, devendo o remanejamento ser informado no
relatório de gestão final a ser enviado ao governo federal.

Art.6º. É vedada aos beneficiários a acumulação dos benefícios previstos no art.
2º, I, II e III da Lei 14.017/2020.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Udo Döhler

Prefeito

 
 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
02/10/2020, às 13:51, 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 7290883 e o
código CRC 7B836D39.

DECRETO Nº 39.551, de 02 de outubro de 2020.

Encerra Benefício de Aposentadoria por Idade.
 

O Prefeito de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica encerrada a aposentadoria por idade concedida a JULIETA LIDIA
MACHADO NICOCELLI, matrícula n. 12.183-3, servidor inativo do cargo de provimento efetivo
de Agente Operacional I - Servente, do Município de Joinville, nos termos do art. 12, inciso II,
alínea “b”, da Lei Municipal n. 4.076/99, em virtude do seu falecimento ocorrido em 19 de fevereiro
de 2020.

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 19 de fevereiro de 2020.

 

Udo Döhler
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Prefeito

 

Sergio Luiz Miers

Diretor-presidente do IPREVILLE

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Miers, Diretor
(a) Presidente, em 02/10/2020, às 12:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
02/10/2020, às 13:52, 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 7288556 e o
código CRC 867D7903.

DECRETO Nº 39.552, de 02 de outubro de 2020.

Encerra Benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

O Prefeito de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica encerrada a aposentadoria por tempo de contribuição concedida a
OSCAR DOS PASSOS RIBEIRO, matrícula n. 14.765, servidor inativo do cargo de provimento
efetivo de Agente de Serviços Gerais do Município de Joinville, nos termos do art. 12, inciso II,
alínea “b”, da Lei Municipal n. 4.076/99, em virtude do seu falecimento ocorrido em 13 de
novembro de 2018.

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 13 de novembro de 2018.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 

Sergio Luiz Miers

Diretor-presidente do IPREVILLE
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Miers, Diretor
(a) Presidente, em 02/10/2020, às 12:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
02/10/2020, às 13:52, 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 7289041 e o
código CRC EB785F9F.

DECRETO Nº 39.553, de 02 de outubro de 2020.

Encerra Benefício de Aposentadoria por Invalidez.
 

O Prefeito de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica encerrada a aposentadoria por invalidez concedida a ANA
PARADELA DA SILVA, matrícula n. 10.531-2, servidora inativa do cargo de provimento efetivo
de Agente Operacional I, do Município de Joinville, nos termos do art. 12, inciso II, alínea “b”, da
Lei Municipal n. 4.076/99, em virtude do seu falecimento ocorrido em 05 de agosto de 2019.

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 05 de agosto de 2019

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 

Sergio Luiz Miers

Diretor-presidente do IPREVILLE
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Miers, Diretor
(a) Presidente, em 02/10/2020, às 12:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
02/10/2020, às 13:52, 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 7289060 e o
código CRC 34D5B2C5.

DECRETO Nº 39.554, de 02 de outubro de 2020.

Promove admissão.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 18 de dezembro de 2020, na Secretaria da Saúde, a partir
de 06 de outubro de 2020, com base no inciso II, do artigo 2º da lei citada:

 

Bruna Bertemes de Macedo Retzlaff, matrícula 52.686, para o cargo de Terapeuta
Ocupacional.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 02/10/2020, às 11:29, 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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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
02/10/2020, às 13:53, 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 7289084 e o
código CRC 9A237ED1.

DECRETO Nº 39.550, de 02 de outubro de 2020.

Promove admissão.

 
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei

Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
 

ADMITE, por tempo determinado, até 18 de dezembro de 2020, no Hospital Municipal São
José, a partir de 05 de outubro de 2020, com base no inciso II, do artigo 2º da lei citada:

 

Sabrina Muniz Tesser, matrícula 97.488, para o cargo de Fisioterapeuta.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 02/10/2020, às 11:29, 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.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
02/10/2020, às 13:53, 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 7285169 e o
código CRC 26245F0F.
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PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.AAJ

PORTARIA Nº 485/2020/HMSJ
 
 
 

Denomina alas e edificações do Hospital.
 
 

O Diretor-Presidente do Hospital Municipal São José, no uso de suas atribuições
legais,

 

 

CONSIDERANDO as obras destinadas à ampliação e melhorias dos espaços que
compõem os prédios do Hospital,

 

CONSIDERANDO que muitas pessoas auxiliaram o Hospital na consecução
dessas melhorias e que algumas se destacaram nesse mister,

 

CONSIDERANDO que o espaço destinado à internação de pacientes em
tratamento ou acompanhamento oncológico foi embelezado pelas obras da ceramista Sra. Heloísa
Steffen, que muito auxiliam no acolhimento dos pacientes, 

 

CONSIDERANDO que dentre as obras de ampliação, há a construção de um
prédio adjacente às demais edificações do Hospital, que servirá para abrigar vários setores de apoio
à assistência, cuja construção se tornou possível pelo encaminhamento de emenda parlamentar, no
valor total da obra, pelo Sr. Luiz Henrique da Silveira,

 

CONSIDERANDO que o Hospital Municipal São José sempre se destacou pelo
brilhantismo de seus profissionais e que o Dr. Norberto Cabral fez importante contribuição para
avanços nas políticas públicas de saúde em nosso país, liderando estudos pioneiros relacionados ao
Acidente Vascular Cerebral (AVC) na América Latina, 

 

CONSIDERANDO que o ano de 2020 foi um marco para a saúde mundial em
decorrência da pandemia causada pela infecção humana por SARS-COV-2 (COVID-19), com
muitas vítimas fatais, mas que também despertou muitos atos de solidariedade com o Hospital, 

 

CONSIDERANDO que a denominação das alas do Hospital é uma medida
necessária para a plena organização interna e que muitas alas já possuem denominações consagradas
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pelo uso,

 

 

RESOLVE:

 

 

Art. 1º A ala de internação oncológica passa a se denominar ALA DE
INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA Heloísa Steffen.

 

Art. 2º O prédio de apoio passa a se denominar PRÉDIO DE APOIO
LOGÍSTICO Senador Luiz Henrique da Silveira.

 

Art. 3º O Departamento de Ensino e Pesquisa passa a se
denominar DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA - DEP Dr. Norberto Cabral.

 

Art. 4º O Centro Cirúrgico Ambulatorial passa a se denominar CENTRO
CIRÚRGICO AMBULATORIAL - CCA Mário Roberto Borba.

 

Art. 5º A  Ala de internação e recuperação pós-cirúrgica passa a se denominar
ALA DE INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA Porto Itapoá.

 

Art. 6º A Ala de Internação João Schlemm passa a se denominar ALA DE
INTERNAÇÃO João Schlemm - JS.

 

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

 

Jean Rodrigues da Silva

Diretor-Presidente 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 01/10/2020, às 17:58, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7283588 e o
código CRC 91A88841.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº 173/2020/SEINFRA/GAB

 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas atribuições,

Resolve:

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato
480/2020 - empresa Vibromak Vibradores de Concreto Ltda., referente a aquisição de máquina
cortadora de piso (concreto e asfalto), na forma do Pregão Eletrônico nº 148/2020 ficando
constituída conforme abaixo se apresenta.

Fiscais:

Adriano Luiz Kurovski – Matrícula: 48.423;
Fabiano Lopes de Souza – Matrícula: 50.467;
Walter Egidio Mukai – Matrícula: 49.776.

Fiscal Suplente:

Juliano de Sant’Anna – Matrícula: 24.870.

RESPONSÁVEIS PELO AVISO DE MOVIMENTO - EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO

Fiscal:

Alexandre Eleutério - Matrícula: 42.663.

Suplentes:

Marcia Pacheco Reinert - Matrícula: 24.869;
Simone Fernandes Dias Bernardes - Matrícula: 27.972.

 
                                      Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  

Romualdo T. de França Jr.

Secretário
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Documento assinado eletronicamente por Romualdo Theophanes de
Franca Junior, Secretário (a), em 01/10/2020, às 20:51, 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 7263628 e o
código CRC 6B701880.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº 169/2020/SEINFRA/GAB

 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas atribuições,

Resolve:

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato
469/2020 - empresa  Fergavi Comercial Ltda., referente a aquisição de materiais para confecção de
grelhas de ferro, para atender as necessidades das Subprefeituras, na forma do Pregão Eletrônico nº
187/2020, ficando constituída conforme abaixo se apresenta.

Fiscais:

Marcionei Roecker - Matrícula 24.345;
Carlos Alberto Ferreira - Matrícula 19.959;
Mauro Celío Mauricio - Matrícula 22.161.

Fiscal Suplente:

Sandro Alves de Oliveira - Matrícula 24.239.

RESPONSÁVEIS PELO AVISO DE MOVIMENTO - EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO

Fiscal:

Alexandre Eleutério - Matrícula 42.663.

Suplentes:

Marcia Pacheco Reinert - Matrícula 24.869;
Simone Fernandes Dias Bernardes - Matrícula 27.972.

 
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 01/10/2020, às 20:32, 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 7262606 e o
código CRC 5C337E5A.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº 171/2020/SEINFRA/GAB

 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas atribuições,

Resolve:

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato
453/2020 - empresa Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda, referente a requalificação
Viária do Eixo Helmut Fallgatter, na forma da Concorrência nº 165/2020, ficando constituída
conforme abaixo se apresenta.

Fiscais:
 
SEINFRA - Unidade de Pavimentação

Adriano Luiz Kurovski – Matrícula: 48.423;
Juliano de Sant’Anna – Matrícula: 24.870;
Walter Egidio Mukai – Matrícula: 49.776.

SEPUD 

José Luiz Custódio - Matrícula: 33.698.

Fiscais Suplentes:

SEINFRA - Unidade de Pavimentação

Miguel Ângelo da Silva Mello – Matrícula: 10.241;
Fabiano Lopes de Souza – Matrícula: 50.467.

RESPONSÁVEIS PELO AVISO DE MOVIMENTO - EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO

Fiscal:
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Fiscal:

Alexandre Eleutério - Matrícula: 42.663.

Suplentes:

Marcia Pacheco Reinert - Matrícula nº 24.869;
Simone Fernandes Dias Bernardes - Matrícula nº 27.972.

 
                                    Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Romualdo T. de França Jr.

Secretário

Documento assinado eletronicamente por Romualdo Theophanes de
Franca Junior, Secretário (a), em 01/10/2020, às 20:45, 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 7262577 e o
código CRC EF6E22CD.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº 172/2020/SEINFRA/GAB

 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas atribuições,

Resolve:

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato
478/2020  - empresa Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda, referente a contratação de
empresa para prestação de serviços especializados na execução de obras para implantação de rede
de drenagem e reabilitação viária da Rua Otto Nass, na forma da Concorrência nº 135/2020, ficando
constituída conforme abaixo se apresenta.

Fiscais:

 Adriano Luiz Kurovski – Matrícula: 48.423;
  Juliano de Sant’Anna – Matrícula: 24.870;
 Walter Egidio Mukai – Matrícula: 49.776.

Fiscais Suplentes:

Miguel Ângelo da Silva Mello – Matrícula: 10.241;
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Fabiano Lopes de Souza – Matrícula: 50.467.

RESPONSÁVEIS PELO AVISO DE MOVIMENTO - EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO

Fiscal:

Alexandre Eleutério - Matrícula: 42.663.

Suplentes:

Marcia Pacheco Reinert - Matrícula: 24.869;
Simone Fernandes Dias Bernardes - Matrícula: 27.972.

 
                                    Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  

Romualdo T. de França Jr.

Secretário

Documento assinado eletronicamente por Romualdo Theophanes de
Franca Junior, Secretário (a), em 01/10/2020, às 20:47, 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 7262542 e o
código CRC 9757091E.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP/HMSJ.NGP.ARE

 

Portaria 486/2020

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de
05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da primeira e segunda
avaliação de desempenho no estágio probatório da servidora Tais Ramos
Pellegrini, matrícula 91.755, os servidores:
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Miriam Franciane Schimanoski Brikalski de Souza, matrícula 80.011,
indicada pelos servidores da área;

Leonardo Furmann Pereira, matrícula 83.466, indicada pelos servidores da
área;

Everley Hobold, matrícula 84.000, indicado pelo dirigente máximo do órgão;

Barbara do Amaral Pinto, matrícula 73.677, indicada pelo dirigente máximo do
órgão.

 

Fica revogada a Portaria 426/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 01/10/2020, às 16:15, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7277671 e o
código CRC C1D7903A.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.NAT

PORTARIA Nº 4068/2020

 

A Secretária de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, e com fundamento
no art. 75, I e IV, da Lei Orgânica do Município,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 1º da Portaria nº 1537/2020, de 09 de abril
de 2020, que passa a ter a seguinte redação:

 

"Art. 1º Estabelecer, de forma excepcional e transitória, enquanto perdurar a
situação de emergência, diretrizes para promover a continuidade dos serviços desenvolvidos nos
órgãos e nas entidades da Administração Pública Direta e Indireta, ressalvado os serviços ou
atividades consideradas essenciais, declaradas em atos próprios, bem como no Decreto nº 37.587, de
18 de março de 2020 e Decreto nº 37.630, de 20 de março de 2020." (NR)

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 02/10/2020, às 09:51, 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 7281810 e o
código CRC 30587976.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA n°. 148/2020
 
 
 

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

RESOLVE,

                

                Art. 1° - Designar, a servidora Alessandra Cris Bossei, matrícula n° 30366 na
Função Gratificada de 60% no cargo de Coordenadora do CRAS Floresta, a partir do dia 5
de outubro de 2020.

 

                Art. 2° - 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 02/10/2020, às 10:02, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7279424 e o
código CRC 138E64DA.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 147/2020
 
 
 

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

RESOLVE,

 

                                Art. 1° - Dispensar, a servidora Luciana Alves Granemann Souza,
matrícula n° 41598 da Função Gratificada de 60% do cargo de Coordenadora do CRAS
Floresta, a partir do dia 2 de outubro de 2020.

 

                Art. 2° - 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 02/10/2020, às 10:02, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7279257 e o
código CRC B478AE0E.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.NGP
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                                                                                                                                           PORTARIA
4087/2020 SGP.GAB

 

 

Dispõe sobre a autorização para condução de veículos oficiais da Secretaria de
Gestão de Pessoas

 

A Secretaria de Gestão de Pessoas, 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 o servidor Marlon Chrystian Mohr, CNH 04475646323 a conduzir os
veículos oficiais da Secretaria Gestão de Pessoas.

 

 

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.

 

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

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 02/10/2020, às 10:44, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7288191 e o
código CRC 79F4E75C.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 204/2020
 
 

Nomeia os fiscalizadores para os contratos
administrativos vigentes firmados entre a Câmara de
Vereadores de Joinville e terceiros.
 

Claudio Nei Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Resolve:
 

Nomear servidores incumbidos de fiscalizar os contratos administrativos abaixo relacionados,
firmados entre a Câmara de Vereadores de Joinville e terceiros, a partir de primeiro de outubro de
2020, nos termos que seguem:
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CONTRATO OBJETO FISCALIZADORES SUPLENTE

48/2018

Prestação de serviços de vigilância
patrimonial desarmada e monitoramento

eletrônico do sistema de circuito fechado de
TV, alarme e botão de pânico (incluindo

equipamentos em regime de comodato), na
sede da Câmara de Vereadores de Joinville.

Itens 1 e 4:
Paulo Sérgio Simas

Horn
 

Maria Aparecida da
Silva Mello

 
Itens 2 e 3:

Bethânia Duarte
Felippe

 
Paulo Sérgio Simas

Horn
 

Claudinei Dias
 

Itens 1 e 4:
 

Bethânia
Duarte
Felippe

 
Itens 2 e 3:

 
Nion Maron

Dransfeld

05/2019
Prestação de serviços de limpeza e

manutenção dos jardins da Câmara de
Vereadores de Joinville.

Maria Aparecida da
Silva Mello

 
Bethânia Duarte

Felippe

Paulo Sérgio
Simas Horn

17/2019

Contratação de empresa especializada, no
ramo de engenharia, para prestação de

serviços contínuos para manutenção predial
(preventiva, corretiva e preditiva) a serem

executados na sede da Câmara de
Vereadores de Joinville, sem fornecimento

de materiais.

Nion Maron
Dransfeld

 
Paulo Sérgio Simas

Horn

Maria
Aparecida
da Silva
Mello

01/2020
Serviço de desratização, desinsetização e

descupinização na sede da Câmara de
Vereadores de Joinville, para o ano de 2020.

Paulo Sérgio Simas
Horn

 
Maria Aparecida da

Silva Mello

Bethânia
Duarte
Felippe

08/2020
Serviços terceirizados de recepcionista e

telefonista na sede da Câmara de Vereadores
de Joinville.

Maria Aparecida da
Silva Mello

 
Bethânia Duarte

Felippe

Fátima
Regina
Nunes

 
Ana Maria
Alves de
Carvalho

CELESC
Fornecimento de energia elétrica para a

Câmara de Vereadores de Joinville

Nion Maron
Dransfeld

 
Paulo Sérgio Simas

Horn

Maria
Aparecida
da Silva
Mello

Nion Maron Maria
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Companhia
Águas de
Joinville

Fornecimento de água tratada pela
companhia de abastecimento local para a

Câmara de Vereadores de Joinville.

Dransfeld
 

Paulo Sérgio Simas
Horn

Maria
Aparecida
da Silva
Mello

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 30 de setembro de 2020.

Claudio Nei Aragão
Presidente

 

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 Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 02/10/2020, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7279312 e o
código CRC 9F866F10.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 205/2020
 

Nomeia os fiscalizadores para a ata de registro de
preços vigente firmada entre a Câmara de Vereadores
de Joinville e terceiro.
 

Claudio Nei Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
 

Resolve:
 

Nomear servidores incumbidos de fiscalizar a ata de registro de preços abaixo relacionada, firmada
entre a Câmara de Vereadores de Joinville e terceiro, a partir de primeiro de outubro de 2020, nos
termos que seguem:
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ATA DE
REGISTRO
DE PREÇOS

OBJETO FISCALIZADORES SUPLENTE

01/2020
Contratação de empresa para fornecimento de plantas e
insumos para a manutenção dos jardins da Câmara de

Vereadores de Joinville, no ano de 2020.

Maria Aparecida da
Silva Mello

 
Bethânia Duarte

Felippe

Paulo
Sérgio

Simas Horn

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 30 de setembro de 2020.

 

Claudio Nei Aragão
Presidente

 

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 Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 02/10/2020, às 11:43, 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 7279559 e o
código CRC 7064C3E2.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 206/2020

 

Designa Servidores para conduzir Sindicância
Investigatória nº 02/2020.

 

Claudio Nei Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto no artigo 183 e seguintes da Lei
Complementar nº 266/2008,
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Resolve:

 

Designar os servidores Felipe Fernando Faria, Odil Bernstorff Neto e Sidney Marlon de Azevedo,
sob a presidência do primeiro, para conduzir Sindicância Investigatória nº 02/2020, a fim de apurar
os fatos narrados em representação de servidor em 18 de agosto de 2020, atendendo a orientação da
Subprocuradoria Administrativa em seu Parecer nº 75/2020.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

Registre-se e publique-se!

 

Gabinete da Presidência, 1º de outubro de 2020.

 

Claudio Nei Aragão

Presidente

 

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 Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 02/10/2020, às 11:43, 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 7283318 e o
código CRC 30A83383.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 207/2020

Prorroga licença para tratamento de saúde.
 

Claudio Nei Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina,
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no uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Prorrogar, em conformidade com o art. 117, da Lei Complementar nº 266/2008, de 05 de abril de
2008, e considerando a Comunicação de Resultado de Exame Médico Pericial emitida pela Unidade
de Saúde do Servidor, “licença para tratamento de saúde”, ao servidor Clóvis Donizete Alves, de 29
de setembro a 03 de novembro de 2020.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 1º de outubro de 2020.

 

Claudio Nei Aragão
Presidente

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 Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 02/10/2020, às 11:42, 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 7283366 e o
código CRC 2E91C8B5.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 208/2020

 

Nomeia os fiscalizadores para os contratos
administrativos vigentes firmados entre a Câmara de
Vereadores de Joinville e terceiros.

 

Claudio Nei Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
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no uso de suas atribuições, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

 

Resolve:

 

Nomear servidores incumbidos de fiscalizar os contratos administrativos abaixo relacionados,
firmados entre a Câmara de Vereadores de Joinville e terceiros, a partir de primeiro de outubro
de 2020, nos termos que seguem:

CONTRATO OBJETO FISCALIZADORES SUPLENTE

16/2020
Prestação de serviços terceirizados de limpeza e
conservação e de copeiragem, para a Câmara de

Vereadores de Joinville.

Serviços de
Copeiragem:

Paulo Sérgio Simas
Horn

Maria Aparecida da
Silva Mello

 
Serviço Normal de

Limpeza:
Paulo Sérgio Simas

Horn
Maria Aparecida da

Silva Mello
Maria José Goulart

Vieira
 

Materiais de
Limpeza:

Maurício Pereira
dos Santos

Paulo Sérgio Simas
Horn

 
Serviços Especiais

de Limpeza:
Maria Aparecida da

Silva Mello
Nion Maron

Dransfeld

Serviços de
Copeiragem:

Bethânia
Duarte
Felippe

 
Serviço

Normal de
Limpeza:
Bethânia

Duarte
Felippe

Ana Maria
Alves de
Carvalho

 
Materiais de

Limpeza:
Rosângela
Amélia de

Souza Rosa
 

Serviços
Especiais de

Limpeza:
Paulo Sérgio
Simas Horn

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 1º de outubro de 2020.

 

Claudio Nei Aragão

Presidente

 

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
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07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 02/10/2020, às 11:42, 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 7285743 e o
código CRC 105BA448.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UAD/SECULT.UAD.AAD

 

PORTARIA Nº. 79/2020

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.273 de 27 de janeiro de 2017, e em atendimento ao exposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93,

 

Resolve:

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização/Gestão do Termo de Contrato
345/2019, de 25/06/2019, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE - Secretaria de Cultura e
Turismo e a empresa IVALTECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento de peças, componentes, acessórios e insumos para os equipamentos da Unidade de
Rádio Difusão da Secretaria de Cultura e Turismo, na forma e condições estabelecidas no edital de
Pregão Eletrônico nº 027/2019, ficando assim constituída:

 

Fiscais Técnicos:

Paulo Romão de Moraes - Matrícula nº 30.049 - Titular

Naiara Cristina Larsen - Matrícula nº 37.028 - Titular

Marcelo Rizzatti - Matrícula nº 21.231 - Titular

Bruna Luiza Nunes  -  Matricula  nº 35.643 - Suplente

Jones Almeida Oliveira - Matrícula nº 38.483 - Suplente

Macgrey Kneipel  - Matrícula  nº 27.146-5 - Suplente
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Fiscais administrativos:

Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e
Lançamentos nos sistemas G-Obras e e-Pública:

 

Celia D. Avila - Matrícula 24.349

Sirlei Maria Schmidt Dias - Matrícula nº 25.008

Juliana Manarin - Matrícula nº 42.159

Julia Maluche de Oliveira - Matrícula 46.801

Tatiana Fabíola da Rocha - Matrícula 38.296

Juliana de Oliveira Feliciano - Matrícula 43.514

 

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 os documentos fiscais 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 os aditamentos, supressões, prorrogações,
reajustes ou rescisão do contrato.

 

Art. 3º - Revoga-se a PORTARIA Nº 049/2020 –
SECULT.GAB/SECULT.UAD.AAD (6628002), publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville nº 1481, de 06/07/2020.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Raulino Esbiteskoski,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7266914 e o
código CRC D2C93393.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UAD/SECULT.UAD.AAD

 

PORTARIA Nº. 78/2020

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.273 de 27 de janeiro de 2017, e em atendimento ao exposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93,

 

Resolve:

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização/Gestão do Termo de Contrato nº
279/2017, de 31/08/2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE - Secretaria de Cultura e
Turismo e a empresa TWI ELEVADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa para manutenção de elevadores instalados no
Complexo Centreventos e no Arquivo Histórico de Joinville, na forma e condições estabelecidas na
Tomada de Preços nº 146/2017, ficando assim constituída:

 

Fiscais Técnicos:

Dilney Fermino Cunha - Matrícula 17.728 - Titular

Valdir Francisco da Silva - Matrícula 50.473 - Titular

Catia Regina Hodecker - Matrícula 20.215 - Titular

Walter Souza - Matrícula 48.310 - Suplente

Claudinei Francisco Silva - Matrícula 38.175 - Suplente

Juliana Cristina de Oliveira - Matrícula 52.682 - Suplente
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Fiscais administrativos:

Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e
Lançamentos nos sistemas G-Obras e e-Pública:

 

Celia D. Avila - Matrícula 24.349

Sirlei Maria Schmidt Dias - Matrícula nº 25.008

Juliana Manarin - Matrícula nº 42.159

Julia Maluche de Oliveira - Matrícula 46.801

Tatiana Fabíola da Rocha - Matrícula 38.296

Juliana de Oliveira Feliciano - Matrícula 43.514

                         

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 os aditamentos, supressões, prorrogações,
reajustes ou rescisão do contrato.      

 

Art. 3º - Revoga-se a PORTARIA Nº 032/2020 –
SECULT.GAB/SECULT.UAD.AAD (6304712), publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville nº 1447, de 21/05/2020.
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Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Raulino Esbiteskoski,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7268202 e o
código CRC 67F2BC71.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UAD/SECULT.UAD.AAD

 
PORTARIA Nº. 77/2020

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.273, de 27 de janeiro de 2017, e em atendimento ao exposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93,

 

Resolve:

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização/Gestão do Termo de Contrato nº
394/2018, de 14/09/2018, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE – Secretaria de Cultura e
Turismo e a empresa QUALITERM AR CONDICIONADO LTDA - ME, cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
aparelhos condicionadores de ar tipo split ou de janela comuns e tipo central da Secretaria de
Cultura e Turismo - SECULT, na forma e condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº
166/2018, ficando assim constituída:

 

Fiscais Técnicos:

Alessandro Bussolaro - Matrícula nº 38.159 - Titular

Adriana Cristina Klein - Matrícula nº 49.880 - Titular

Dilney Fermino Cunha - Matrícula  nº 7.728 - Titular

Marcos de Oliveira Vieira - Matrícula nº 48.340 - Titular

Valdir Francisco da Silva - Matrícula  nº 40.473 - Titular

Walter Souza - Matrícula n° 48.310 - Titular

31 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



Juliana Cristina de Oliveira - Matrícula n° 52.682 - Suplente

Helga Tytlik - Matrícula n° 48.869 - Suplente

João Victor Vieira - Matrícula n° 51.709 - Suplente

Mirian Cristina Zabel - Matrícula n° 49.053 - Suplente

Roberta Meyer Miranda da Veiga - Matrícula n° 48.543 - Suplente

 

Fiscais administrativos:

Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e
Lançamentos nos sistemas G-Obras e e-Pública:

 

Celia D. Avila - Matrícula 24.349

Sirlei Maria Schmidt Dias - Matrícula nº 25.008

Juliana Manarin - Matrícula nº 42.159

Julia Maluche de Oliveira - Matrícula 46.801

Tatiana Fabíola da Rocha - Matrícula 38.296

Juliana de Oliveira Feliciano - Matrícula 43.514

 

 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 notas fiscais, devidamente atestadas, observando se
o documento fiscal apresentado 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, termo de referência, 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 termo de referência;

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

X – manifestar-se formalmente sobre os aditamentos, supressões, prorrogações,
reajustes ou rescisão do contrato.      

32 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



 

Art. 3º - Revoga-se a PORTARIA nº 034/2020 -
 SECULT.GAB/SECULT.UAD.AAD (6332764), publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville n° 1450, de 26/05/2020.

 

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Raulino Esbiteskoski,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7267383 e o
código CRC 4E39415E.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UAD/SECULT.UAD.AAD

 

PORTARIA Nº. 76/2020

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 28.273 de 27 de janeiro de 2017, e em atendimento ao exposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93,

 

 Resolve:

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização/Gestão do Termo de Contrato
154/2020, de 27/02/2020, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE - Secretaria de Cultura e
Turismo e a empresa Powertec Geradores Ltda, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva em grupo geradores, na forma e condições
estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 008/2020, ficando assim constituída:

 

Fiscais:

Valdir Francisco da Silva - Matrícula nº 50.473 - Titular

Jean Carlos de Freitas - Matrícula nº 32.471 - Titular 

Walter Souza - Matrícula n° 48.310 - Titular
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Raimundo Xavier de Barros - Matrícula nº 42.777 - Suplente

Tiago Furlan Lemos - Matrícula nº 38.065 - Suplente 

Alessandro Bussolaro - Matrícula nº 38.159 - Suplente

 

Fiscais administrativos:

Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e
Lançamentos nos sistemas G-Obras e e-Pública:

 

Celia D. Avila - Matrícula 24.349

Sirlei Maria Schmidt Dias - Matrícula nº 25.008

Juliana Manarin - Matrícula nº 42.159

Julia Maluche de Oliveira - Matrícula 46.801

Tatiana Fabíola da Rocha - Matrícula 38.296

Juliana de Oliveira Feliciano - Matrícula 43.514

 

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 os documentos fiscais 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 os aditamentos, supressões, prorrogações,
reajustes ou rescisão do contrato.

 

Art. 3º - Revoga-se a PORTARIA Nº 019/2020 –
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SECULT.GAB.SECULT.UAD.AAD (5886400), publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville nº 1395, de 16/03/2020.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Raulino Esbiteskoski,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7274229 e o
código CRC 22769220.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UAD/SECULT.UAD.AAD

 
PORTARIA nº 81/2020

 

 

Dispõe sobre os procedimentos relativos à
restituição de valores referentes aos Termos de
Autorização de Uso dos espaços públicos "Teatro
Juarez Machado" e Complexo Centreventos Cau
Hasen", no contexto da pandemia da COVID-19. 
 

 

 Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de suas atribuições,
conforme Decreto Municipal nº 28.273, de 27 de janeiro de 2017, e

 

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo
Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março do corrente ano;

CONSIDERANDO a declaração de emergência, em todo o território catarinense,
para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia gerada pelo Novo Coronavírus (COVID-19),
conforme Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 37.630, de 20 de março de 2020, declara
situação de emergência no Município de Joinville, para enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus, de importância internacional;

CONSIDERANDO atos normativos posteriores, emitidos pelos governos do
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CONSIDERANDO atos normativos posteriores, emitidos pelos governos do
Estado e do Município, contendo medidas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, em
especial, a sucessiva suspensão para a realização de eventos.

CONSIDERANDO a Portaria nº 180/2016, publicada em 02/01/2017, no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 608, e que regulamenta a ocupação e estabelece
valores e critérios de desconto e isenção para o uso remunerado do Complexo Centreventos Cau
Hansen e do Teatro Juarez Machado;

CONSIDERANDO que o Art. 8º, bem como o seu parágrafo único, da Portaria
nº 180/2016, dispõe sobre o pagamento de sinal, no valor de 20% sobre o valor total da locação,
para garantir a reserva, e que, em caso de cancelamento do evento, este valor não será devolvido em
hipótese alguma;

CONSIDERANDO que os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do Art. 9º da Portaria nº
180/2016, dispõem sobre o pagamento dos 30% e 50% restantes sobre o valor total da locação, e
que, em caso de cancelamento do evento, estes valores também não serão devolvidos em hipótese
alguma, expressando, ainda, que a reserva que não estiver totalmente quitada antes da realização do
evento será cancelada sem devolução dos recursos.

CONSIDERANDO a Portaria nº 034/1017, publicada em 03/03/2017, no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 650, e que regulamenta a ocupação e estabelece
valores e critérios de desconto e isenção para o uso do Teatro Juarez Machado;

CONSIDERANDO Art. 9º, bem como seus parágrafos, da Portaria nº 034/2017,
que dispõem sobre o pagamento dos valores de 20%, para garantir a reserva, e 80% sobre o valor
total da locação, e que, em caso de cancelamento, os valores especificados não serão devolvidos em
hipótese alguma, dispondo, ainda, que a reserva que não estiver totalmente quitada antes da
realização do evento será cancelada sem devolução dos recursos.

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico SEI 6396866/2020 - PGM.UAD, emitido
no dia 02/06/2020, que dispõe sobre a possibilidade de a Secretaria de Cultura e Turismo editar
novo ato normativo, regulamentando a devolução dos valores pagos, dada a impossibilidade
temporária de uso dos espaços públicos cujo uso foi autorizado, em razão da situação atual de
enfrentamento à pandemia do coronavírus, desde que devidamente respeitado o princípio da
isonomia, prevendo-se as mesmas regras a todos os interessados que se encontrem em situação
semelhante.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Fica definida, em virtude da suspensão, desde o dia 17/03/2020, do uso
dos espaços públicos do Teatro Juarez Machado e do Complexo Centreventos Cau Hansen, em
razão da pandemia do coronavírus, a restituição dos valores já pagos relativos aos Termos de
Autorização para uso dos espaços, firmados com a Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT, em
conformidade com as seguintes especificações:

 

I - Terá direito a restituição dos valores pagos somente os produtores cujos termos
de autorização de uso contemplem em seu objeto eventos agendados para datas pertencentes ao
período em que os espaços públicos do Teatro Juarez Machado e Complexo Centreventos Cau
Hansen estiverem impossibilitados para uso;

II - Para fazer jus à restituição dos valores já pagos referentes ao termo de
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autorização de uso firmado com a SECULT, o produtor deverá solicitar junto ao setor
administrativo do Teatro Juarez Machado e Centreventos Cau Hansen, o cancelamento do termo de
autorização, e, após a emissão do termo de rescisão contratual, proceder com os trâmites necessários
para restituição dos valores, através do link Carta de Serviços - Requerimento de Restituição -
https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/requerer-restituicao-ou-compensacao-de-tributos/, no sítio
eletrônico da Prefeitura de Joinville, com o preenchimento de formulário e juntada da documentação
necessária, para a devida análise e processamento;

III - A devolução deverá ser solicitada ainda no exercício de 2020.

 

Art. 2º - As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a necessidade de adequações ante a novas situações.

 

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

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

 

José Raulino Esbiteskoski

Secretário

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Raulino Esbiteskoski,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:53, 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 6817974 e o
código CRC FC5C1ED4.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA

 

PORTARIA Nº 253/2020

O Controlador Geral, no exercício de suas atribuições,

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo
Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março do corrente ano;
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CONSIDERANDO a declaração de emergência, em todo o território catarinense,
para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia gerada pelo Novo Coronavírus (COVID-19),
conforme Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 37.630, de 20 de março de 2020, declara
situação de emergência no Município de Joinville, para enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus, de importância internacional;

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurarem condições para a
continuidade dos processos, compatibilizando-as com a preservação da saúde de servidores,
advogados e munícipes;

CONSIDERANDO a Portaria nº 076/2020, SEI 6167481, que dispõe sobre
a retomada dos prazos processuais na Unidade de Processos Administrativos Disciplinares;

CONSIDERANDO que o art. 2º, da Portaria nº 076/2020, dispõe que os
processos em que a realização de audiências presenciais seja imprescindível para assegurar o direito
ao contraditório e a ampla defesa dos acusados, bem como para possibilitar o esclarecimento dos
fatos, serão suspensos pelo Controlador Geral, mediante Portaria específica, após solicitação da
Comissão devidamente fundamentada;

CONSIDERANDO o Memorando SEI 7273770 justificando
a impossibilidade de se dar continuidade ao processo, tendo em vista a necessidade de realização de
audiências presenciais;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Suspender o curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 32/19 até a
viabilidade de realização de audiências presenciais.

Art. 2º  A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 02/10/2020, às 13:41, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7290200 e o
código CRC 550D4C0F.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 568/2020 - SED.GAB

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

38 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



A Secretária de Educação no exercício de suas atribuições,

 

Art. 1º - DISPENSA a Professora Reni da Silva Lacerda Fernandes, matrícula nº 39.527, da
função de Auxiliar de Direção Interina do Centro de Educação Infantil Marilene dos Passos Santos,
em 30 de setembro de 2020.

 

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cristina Melo
Randig, Diretor (a) Executivo (a), em 02/10/2020, às 14:31, 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 7192111 e o
código CRC 20F7EFE2.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 592/2020 - SED.GAB

 
Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

A Secretária de Educação no exercício de suas atribuições,

 

Art. 1º - DISPENSA a Professora Eliana da Silveira Tomio, matrícula nº 35.971, da função de
Auxiliar de Direção do Centro de Educação Infantil Estrelinha Brilhante, em 30 de setembro de
2020, pelo motivo de sua aposentadoria.

 

Vanessa Cristina Melo Randig
Diretora Executiva

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cristina Melo
Randig, Diretor (a) Executivo (a), em 02/10/2020, às 14:31, 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 7291071 e o
código CRC 4AD333D8.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 591/2020 - SED.GAB

 
Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

A Secretária de Educação no exercício de suas atribuições,

 

Art. 1º - DISPENSA a Professora Selma Costa Mateus, matrícula nº 14.036, da função de Diretora
da Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson Bender, em 30 de setembro de 2020, pelo motivo de
sua aposentadoria.

 

Vanessa Cristina Melo Randig
Diretora Executiva

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cristina Melo
Randig, Diretor (a) Executivo (a), em 02/10/2020, às 14:31, 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 7291004 e o
código CRC 46716C21.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 590/2020 - SED.GAB

 
Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

A Secretária de Educação no exercício de suas atribuições,

 

Art. 1º - DISPENSA a Professora Simone Carine Rodrigues Pereira, matrícula nº 20.962, da
função de Auxiliar de Direção do Centro de Educação Infantil Adolfo Artmann, em 30 de setembro
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de 2020, pelo motivo de sua aposentadoria.

 

 

Vanessa Cristina Melo Randig
Diretora Executiva

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cristina Melo
Randig, Diretor (a) Executivo (a), em 02/10/2020, às 14:31, 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 7290966 e o
código CRC 614CFED7.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 209/2020

Exonera servidor
 
 

Claudio Nei Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Exonerar, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em 01 de
outubro de 2020:

 

- Ademir Vicente Machado, do cargo de Chefe de Gabinete do Vereador Claudio Nei Aragão.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 01 de outubro de 2020.

 

Claudio Nei Aragão
Presidente
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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 Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 02/10/2020, às 17:36, 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 7294330 e o
código CRC 0CCE15BA.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 210/2020

 

Exonera servidor

Claudio Nei Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Exonerar, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em 01 de
outubro de 2020:

 

- Jaqueline Lessa Neves, do cargo de Assessor Especial da Presidência.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 01 de outubro de 2020.

 

Claudio Nei Aragão
Presidente
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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 Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 02/10/2020, às 17:36, 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 7294336 e o
código CRC 36D041D8.

 

EXTRATO SEI Nº 7278534/2020 - SAP.UPL.ART

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2020.

Município de Joinville

Extrato de Convênio

 

Espécie: Convênio de Cessão de Servidor nº 026/2020/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas e
da Secretaria de Saúde, e, o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde
através do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.

Objeto: A cessão de 01 (um) servidor, do quadro permanente
do MUNICÍPIO/SECRETARIA, relacionado no Anexo I, para prestar serviços no Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt, exercendo a função de gerente técnico, com todas as vantagens de
seu cargo.

Data de assinatura: Joinville, 30/09/2020.

Vigência: A partir da publicação do extrato no Diário Oficial Eletrônico do
Município, até 31/12/2020.

Signatários: Jean Rodrigues da Silva, e Cinthia Friedrich, pelo Município,
e, Evandro Rodrigues Godoy, pelo Estado/Hospital.
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Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 01/10/2020, às 15:43, 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 7278534 e o
código CRC C2D1A746.

 

EXTRATO SEI Nº 6765322/2020 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 22 de julho de 2020.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO
DE DECISÃO SEI Nº 6765316/2020 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0735/17 (SEI n.º 20.0.061622-9).
Autuado (a): Sérgio Urbainski.
Auto de Infração Ambiental n.º 0448/17.
 

DECIDO pela manutenção da penalidade, entretanto, com a REDUÇÃO do valor da multa para
21 (vinte e um) UPM’s,  tendo em vista o reconhecimento de circunstâncias atenuantes previstas
no art. 136 incisos I e IV e art. 145 parágrafo 1º da Lei Complementar 29/1996, bem
como pela REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental. Assim, o
autuado no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1.
Apresentar e protocolar na sede desta Secretaria um Projeto de Recuperação de Área Degradada
- PRAD para aprovação do corpo técnico desta Secretaria e posterior implantação, com vistas a
recuperar o local, seguindo a IN SAMA nº 002/2018. 2. Comprovar no presente Processo
Administrativo Ambiental o protocolo do Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD. 3.
Remover todas as intervenções realizadas nas áreas de preservação permanente existentes no imóvel
(edificações, aterros, resíduos depositados, etc.). No mais, constatando-se a ocorrência de novas
infrações, a reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os
responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi,
Coordenador (a), em 01/10/2020, às 14:49, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 6765322 e o
código CRC 89FF26AC.

 

EXTRATO SEI Nº 6847072/2020 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2020.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO
DE DECISÃO SEI Nº 6847070/2020 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0788/17 (SEI n.º 20.0.069862-4).
Autuado (a): Douglas Almir Kohls.
Auto de Infração Ambiental n.º 3708/17.
 

DECIDO pela ANULAÇÃO do Auto de Infração Ambiental nº 3708/17, com o
consequente ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Ambiental nº 0788/17,
considerando que não restou comprovada junto ao presente processo a infração objeto do auto
lavrado. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em
questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções
cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi,
Coordenador (a), em 01/10/2020, às 14:56, 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 6847072 e o
código CRC 684251BF.

45 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



 

EXTRATO SEI Nº 6847056/2020 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2020.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO
DE DECISÃO SEI Nº 6847046/2020 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0772/17 (SEI n.º 19.0.128449-0).
Autuado (a): Benta Kohls.
Auto de Infração Ambiental n.º 3709/17.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade, e
pela REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental. Assim, o autuado
no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1. Apresentar e
protocolar na sede desta Secretaria um Projeto de Recuperação de Área Degradada -
PRAD para aprovação do corpo técnico desta Secretaria e posterior implantação, com vistas a
recuperar o local, seguindo a IN SAMA nº 002/2018. 2. Comprovar no presente Processo
Administrativo Ambiental o protocolo do Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD. 3.
Apresentar o Alvará de Construção das edificações existentes no imóvel ora em apreço, a ser obtido
nesta Secretaria. 4. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental a Autorização de
Pequena Terraplanagem (APT) ou Alvará de Terraplanagem, conforme o caso, a ser obtido
nesta Secretaria. 5. Remover todas as intervenções realizadas nas áreas de preservação permanente
existentes no imóvel (edificações, aterros, parcelamentos, resíduos depositados, etc.), atendendo
todas as normativas e legislação inerente ao caso, observando as vedações impostas, sob pena da
responsabilização por danos decorrentes da infringência das normas; No mais, constatando-se a
ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o descumprimento das
determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi,
Coordenador (a), em 01/10/2020, 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 6847056 e o
código CRC 370F346D.

 

EXTRATO SEI Nº 6815168/2020 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 31 de julho de 2020.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO
DE DECISÃO SEI Nº 6815167/2020 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0781/17 (SEI n.º 20.0.066867-9).
Autuado (a): Condomínio Centro Comercial Cidade de Joinville.
Auto de Infração Ambiental n.º 3711/17.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. No mais,
constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-
se.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi,
Coordenador (a), em 01/10/2020, às 16:25, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 6815168 e o
código CRC C1B4DDE5.

 

EXTRATO SEI Nº 6815171/2020 - SAMA.AAJ.PAA
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Joinville, 31 de julho de 2020.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO
DE DECISÃO SEI Nº 6815170/2020 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0782/17 (SEI n.º 20.0.069851-9).
Autuado (a): Compete Estacionamentos Ltda.
Auto de Infração Ambiental n.º 3712/17.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. No mais,
constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-
se.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi,
Coordenador (a), em 01/10/2020, às 16:29, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 6815171 e o
código CRC 24288599.

 

EXTRATO SEI Nº 6815175/2020 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 31 de julho de 2020.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO
DE DECISÃO SEI Nº 6815174/2020 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0787/17 (SEI n.º 20.0.069861-6).
Autuado (a): Vinícius Weigmann da Silva.
Auto de Infração Ambiental n.º 3710/17.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade, e
pela REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental. Assim, o autuado
no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1. Apresentar e
protocolar na sede desta Secretaria um Projeto de Recuperação de Área Degradada -
PRAD para aprovação do corpo técnico desta Secretaria e posterior implantação, com vistas a
recuperar o local, seguindo a IN SAMA nº 002/2018. 2. Comprovar no presente Processo
Administrativo Ambiental o protocolo do Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD. No
mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-
se. 

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi,
Coordenador (a), em 01/10/2020, às 16:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 6815175 e o
código CRC 41A4DECA.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7284855/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 969/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, que versa sobre a Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão Eletrônico n.º
002/2020 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 002/2020, Processo Administrativo n.º
002/2020-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º 270/2020-CIS. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 21.955,44 (vinte e um mil
novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 08:10, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7284855 e o
código CRC 9F507E4F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7284960/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 961/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, que versa sobre a
Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de
Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 99.790,00 (noventa e nove mil setecentos e
noventa reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 08:10, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7284960 e o
código CRC 1D04C801.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7285093/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° *960/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, que versa sobre a
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Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de
Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 08:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7285093 e o
código CRC FABE0CB9.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7285221/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 951/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP, que versa sobre a
Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de
Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 9.040,00 (nove mil quarenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 08:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7285221 e o
código CRC AC2B01B3.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7285355/2020 -
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SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 954/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada GOLDENPLUS - COM. DE MEDIC. E PROD. HOSPIT. LTDA, que versa sobre a
Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de
Joinville, assinada em 29/0009/2020, no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 08:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7285355 e o
código CRC B3CA243C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7285556/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 958/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Joinville, assinada
em 29/09/2020, no valor de R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 08:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7285556 e o
código CRC DA699B07.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7285797/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1001/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada  STOCK MED - PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES, que versa sobre a
Aquisição de Materiais de Enfermagem II para atendimento de demanda das unidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José, assinada em
30/09/2020, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 08:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7285797 e o
código CRC 388CBB59.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7285971/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1002/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, que versa sobre a Aquisição de soluções
parenterais de grande volume, nutrição parenteral total (NPT), eletrólitos, líquidos de perfusão e
solução de hemodiálise, sob Sistema de Registro de Preço, para a Secretaria Municipal de Saúde e
para o Hospital Municipal São José, assinada em 30/09/2020, no valor de R$ 1.215,36 (um mil
duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 09:08, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7285971 e o
código CRC B961022E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7286493/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 991/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada ONADIR SERRATO JUNIOR, que versa sobre a Aquisição de materiais de expediente
para atendimento de demanda da rede das unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e do
Hospital Municipal São José de Joinville/SC, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 890,00
(oitocentos e noventa reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 09:50, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7286493 e o
código CRC 0E51F3A5.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7287058/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
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Fornecimento n° 1000/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA., que
versa sobre a Aquisição de Materiais de Enfermagem II para atendimento de demanda das unidades
da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José,
assinada em 30/09/2020, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 09:54, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 11:26, 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 7287058 e o
código CRC 3CAE313B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7289580/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 981/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI, que versa sobre a Aquisição de materiais de
expediente para atendimento de demanda da rede das unidades de saúde da Secretaria Municipal de
Saúde e do Hospital Municipal São José de Joinville/SC, assinada em 25/09/2020, no valor de R$
100,00 (cem reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7289580 e o
código CRC 2CCA3DB5.

55 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7287249/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 999/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que versa sobre a Aquisição de
Materiais de Enfermagem II para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José, assinada em 30/09/2020, no
valor de R$ 8.420,00 (oito mil quatrocentos e vinte reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7287249 e o
código CRC 77D2FA11.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7289355/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 993/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada LABORATORIO GIMENES LTDA, que versa sobre a Contratação de empresa para
prestação de serviços em saúde na área de análises clínicas (Laboratório de Apoio) para a Secretaria
de Saúde de Joinville (Laboratório Municipal, Pronto Atendimentos e Unidades de Pronto
Atendimento) e Hospital Municipal São José através do Sistema de Registro de Preços, assinada em
28/09/2020, no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7289355 e o
código CRC 6D02BE83.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7289165/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 943/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, que versa sobre a Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão Eletrônico n.º
002/2020 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 002/2020, Processo Administrativo n.º
002/2020-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º 277/2020-CIS. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31, assinada em 23/09/2020, no valor de R$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta
reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7289165 e o
código CRC 09BFC6F1.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7289044/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 957/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
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Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A, que versa sobre a Aquisição de medicamentos
pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José para
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Joinville, assinada em
29/09/2020, no valor de R$ 8.895,00 (oito mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7289044 e o
código CRC A978CE3C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7288686/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 962/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, que versa sobre a
Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de
Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 114.682,50 (cento e quatorze mil seiscentos e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7288686 e o
código CRC 6EF3EE86.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7288558/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 953/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, que versa sobre a Aquisição de medicamentos
pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José para
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Joinville, assinada em
29/09/2020, no valor de R$ 25.080,00 (vinte e cinco mil oitenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7288558 e o
código CRC 3FE56B49.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7288225/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 952/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do
município de Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 32.520,00 (trinta e dois mil
quinhentos e vinte reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7288225 e o
código CRC 653493BF.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7288015/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 948/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Joinville, assinada
em 29/09/2020, no valor de R$ 119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7288015 e o
código CRC 701CF417.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7287796/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 950/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, que versa sobre
a Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
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Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de
Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 278.940,00 (duzentos e setenta e oito mil
novecentos e quarenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7287796 e o
código CRC 6CEBEF59.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7287573/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 949/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do
município de Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 191.874,80 (cento e noventa e um
mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7287573 e o
código CRC B684E596.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7287398/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 955/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada  LICIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRO. MED.
HOSPITALARES, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da
Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde do município de Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 77.808,00
(setenta e sete mil oitocentos e oito reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:19, 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 7287398 e o
código CRC 36F8BDFF.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7288337/2020 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade Financeira e de Faturamento Hospitalar leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 1464/2020, celebrada entre Município de Joinville - Hospital Municipal São
José, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada
INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP, que versa sobre a
Aquisição de embalagem para fracionamento de comprimidos e Ribbon para impressão de etiquetas
no Hospital Municipal São José, assinada em 28/08/2020, no valor de R$ 16.075,50 (dezesseis mil
setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 13:31, 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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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 13:58, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7288337 e o
código CRC C744420F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7287834/2020 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade Financeira e de Faturamento Hospitalar leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 1612/2020, celebrada entre Município de Joinville - Hospital Municipal São
José, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada
BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MED. HOSP. S.A., que versa sobre a Aquisição de
órtese, prótese e materiais especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com
patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José, assinada em
16/09/2020, no valor de R$ 13.005,90 (treze mil cinco reais e noventa centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 13:31, 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 Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 13:58, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7287834 e o
código CRC 1F916D08.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7289722/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 995/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, que
versa sobre a Aquisição de Materiais de Enfermagem II para atendimento de demanda das unidades
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da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José,
assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 13:43, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 14:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7289722 e o
código CRC F3850761.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7289959/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 994/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, que
versa sobre a Aquisição de Materiais de Enfermagem II para atendimento de demanda das unidades
da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José,
assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 18.450,00 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 13:43, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 14:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7289959 e o
código CRC E34B4A15.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7277564/2020 -
SES.UCC.AGT
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O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 947/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Bascel Soluções LTDA - EPP, que versa sobre a Aquisição de medicamentos
pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José para
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Joinville, assinada em
29/09/2020, no valor de R$ 36.250,00 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 13:43, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 14:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7277564 e o
código CRC 15663127.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7290478/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 945/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, que versa sobre a Aquisição de
medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São
José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Joinville, assinada
em 29/09/2020, no valor de R$ 131.220,00 (cento e trinta e um mil duzentos e vinte reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 13:43, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 14:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

65 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7290478 e o
código CRC E247FEBF.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7290575/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 946/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, que versa sobre a
Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do Hospital
Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de
Joinville, assinada em 29/09/2020, no valor de R$ 16.290,10 (dezesseis mil duzentos e noventa reais
e dez centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 13:43, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 14:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7290575 e o
código CRC DDD33C71.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 7283163/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2020.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
Termo de Contrato n º 146/2020, com os seguintes dados:

CONTRATADA: SOLO NETWORK BRASIL S.A
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OBJETO:  AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO ANTIVIRUS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020

VIGÊNCIA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR: R$ 49.880,00  (QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

Pelo presente, fica REVOGADO o EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 7222206/2020 -
CAJ.DICAF.GSL.CPC, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1548,
de 25/09/2020

Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 02/10/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 14:17, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7283163 e o
código CRC F0C05FA4.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 7283859/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2020.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO N º 147/2020, com os seguintes dados:

CONTRATADA: DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO FIXOS E
MÓVEIS COM TECNOLOGIA DIGITAL

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2020

VIGÊNCIA: 15 (QUINZE) MESES

VALOR: R$ 17.049,96 (DEZESSETE MIL QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E
SEIS CENTAVOS)
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Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 02/10/2020, às 11:41, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 14:18, 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 7283859 e o
código CRC 8AD554BC.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SEI Nº 7274712/2020 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento
dos interessados a Dispensa de Licitação nº 371/2020, destinada à Contratação de internação
em clínica psiquiátrica em regime fechado para transtorno mental grave para usuário V. V. T. S.,
nascido em 04/12/2000. Fornecedor: Gap Grupo De Apoio Psiquiátrico Eireli. Valor Total: R$
54.000,00. Fundamento legal: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 14:54, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 15:42, 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 7274712 e o
código CRC 1072B940.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 7272881/2020 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2020.
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EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

 

Aditivo: 21/2015-R

Contrato: 21/2015

Contratada: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Prestação de serviços especializados de limpeza, conservação e copeiragem, com
fornecimento de material para a Câmara de Vereadores de Joinville.

Motivo do Termo Aditivo: Repactuação e reajuste de valores.

Data: 30/09/2020.

Valor do aditivo: R$ 31.843,48 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito
centavos).

Valor total do Contrato: R$ 740.335,70 (setecentos e quarenta mil, trezentos e trinta e cinco reais
e setenta centavos)

Base Legal: art. 40, inciso XI e art. 55, inciso III da Lei nº 8.666/93, e previsão contratual disposta
na Cláusula Oitava do Contrato nº 21/2015.

 

CLAUDIO NEI ARAGÃO

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 Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 02/10/2020, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7272881 e o
código CRC 305FABFD.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7285679/2020 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). GEOVANA MARIA SAID
AMORIM DA SILVA no Processo Seletivo - E d i t a l 002-2020-SGP  no
Cargo Enfermeiro, vimos convocá-lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 08:43,
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 7285679 e o
código CRC 4EA263C6.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7286011/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). BARTOS TAVARES no Processo
Seletivo - E d ita l 002-2020-SGP no Cargo Enfermeiro, vimos convocá-lo(a) para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
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Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 08:59,
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 7286011 e o
código CRC 253ABDC1.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7286348/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JESSICA GABRIELE SANTOS no
Processo Seletivo de - Edital 003-2020-SGP no Cargo Médico da Estratégia de Saúde da Família,
vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278 para a
Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto na seção 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 09:20, 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 7286348 e o
código CRC 79FDF075.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7286354/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). JULIO CESAR NEGHERBON no
Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP  no Cargo Enfermeiro , vimos convocá-lo(a) para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 09:20,
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 7286354 e o
código CRC BCD976EE.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7286780/2020 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). KAREN CRISTINA MOREIRA
CALDAS  no Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP no Cargo Enfermeiro, vimos convocá-
lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 09:36,
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 7286780 e o
código CRC 59EE538F.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7286887/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JULIANA ANDRADE GOES no
Processo Seletivo de - Edital 003-2020-SGP no Cargo Médico da Estratégia de Saúde da Família,
vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278 para a
Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
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Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto na seção 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 09:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7286887 e o
código CRC 70F8D095.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7287195/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação do Senhor ARTHUR PORTELLA DEROZA no
Processo Seletivo de - Edital 003-2020-SGP no Cargo Médico Plantonista Clínica Médica, vimos
convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto na seção 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 09:52, 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.

74 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7287195 e o
código CRC 57352F3A.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7287146/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). ANTONIO VIEIRA GOMES no
Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP no Cargo Enfermeiro, vimos convocá-lo(a) para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 09:52,
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 7287146 e o
código CRC F4022698.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7287358/2020 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 02 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação da Senhora CLAUDETE APARECIDA LOPES no
Processo Seletivo de - Edital 005-2020-SGP no Cargo Assistente Social, vimos convocá-lo para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278 para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.
Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto na seção 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 10:00, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7287358 e o
código CRC 30BCA60E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7287743/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). LORI LORENE INACIO
BARROCO no Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP  no Cargo Enfermeiro , vimos convocá-
lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
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Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 10:19,
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 7287743 e o
código CRC 9A9892AA.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7288821/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). SANDRA CRISTINA LOPES
PEDROSO no Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP no Cargo Enfermeiro, vimos convocá-
lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 11:10,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7288821 e o
código CRC A60AA77F.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7289225/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). CAROLINA CORREA no Processo
Seletivo - E d ita l 002-2020-SGP no Cargo Enfermeiro, vimos convocá-lo(a) para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 11:30,
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 7289225 e o
código CRC F2804D3C.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7289748/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). TALITA AMORIM FURTADO no
Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP  no Cargo Enfermeiro, vimos convocá-lo(a) para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 11:57,
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 7289748 e o
código CRC 023A508A.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7290075/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.
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Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). MIRIS LUZ SANTOS no Processo
Seletivo - E d ita l 002-2020-SGP  no Cargo Enfermeiro, vimos convocá-lo(a) para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 12:13,
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 7290075 e o
código CRC 70B0395F.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7290554/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). MILENA CAROLINE
BACHTOLD no Processo Seletivo - E dital 002-2020-SGP  no Cargo Fisioterapeuta, vimos
convocá-lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 12:46,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7290554 e o
código CRC F077CA13.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7290801/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). CRISLAINE DA ROSA no Processo
Seletivo - E d ita l 002-2020-SGP  no Cargo Nutricionista, vimos convocá-lo(a) para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 13:03,
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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7290801 e o
código CRC E606DF24.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7291013/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). LORENA LEIDI FRIESEN no
Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP  no Cargo Psicólogo , vimos convocá-lo(a) para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento,
da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 9.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 13:18,
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 7291013 e o
código CRC 2E31AE42.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 7224861/2020 - SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos interessados que
diante da homologação do Pregão Eletrônico nº 326/2020, resolve registrar os preços para futura e

82 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



eventual Aquisição de medicamentos gerais e contrastes, quimioterápicos, antimicrobianos e
alto custo - fracassados e desertos nos PE nº 045/2020 e nº 047/2020, para atender a demanda
do Hospital Municipal São José, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da
seguinte empresa e seu(s) respectivo(s) item(ns) e valor(es) unitário(s), qual(is) seja(m): FLUKKA
FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA ME: item 11, R$ 67,00. 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, 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 7224861 e o
código CRC 13A3727A.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 7050722/2020 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
homologação do Pregão Eletrônico nº 199/2020, resolve registrar os preços para futura e eventual
Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do
município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da
seguinte empresa e seu(s) respectivo(s) item(ns) e valor(es) unitário(s), qual(is) seja(m): W.A
Comércio de Medicamentos Ltda  Item 33, R$ 4,04. 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 14:54, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 15:42, 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 7050722 e o
código CRC D491EA2F.
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AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 7273736/2020 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados
que diante da homologação do Pregão Eletrônico nº 258/2020, resolve registrar os preços para
futura e eventual Aquisição de periféricos e equipamentos odontológicos para atendimento de
demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, nas quantidades,
termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seu(s) respectivo(s) item(ns) e
valor(es) unitário(s), qual(is) seja(m): ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
LTDA EPP, item 3, R$ 3.779,00.

 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 14:54, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 15:42, 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 7273736 e o
código CRC F02D9184.

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7286380/2020
- SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos interessados que com base no § 4º do art.
21 da lei 8.666/93, está promovendo alterações no edital de Pregão Eletrônico SRP
nº. 331/2020, destinado a aquisição de medicamentos em geral e contrastes, para atender a
demanda do Hospital Municipal São José, sendo transferida a data de abertura das propostas para
o dia 16/10/2020 às 09 horas. A errata e prorrogação encontram-se à disposição dos interessados
nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG
927773.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7286380 e o
código CRC 4C1BFEF7.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 7275822/2020 - 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 da Chamada Pública nº 236/2020 destinada à aquisição
de hortifruti orgânico oriundos da agricultura familiar destinados à alimentação escolar dos
alunos da rede municipal de ensino de Joinville, bem como o julgamento efetuado pela Comissão
de Licitação, adjudicando o objeto licitado ao fornecedor vencedor em seus respectivos itens e
quantidades: Cooperativa de produtores Orgânicos Tijucas do Sul: item 2- Alface verde crespa
orgânica - 800 KG; item 6 - Espinafre Orgânico - 100 KG; item 8 - Abóbora Paulista Orgânica -
1.500 KG; item 9 - Abobrinha Italiana Orgânica - 500 KG; item 11 - Beterraba Orgânica - 2.000
KG; item 13 - Cenoura Orgânica - 2.500 KG; item 14 - Couve-Flor Orgânica - 1.000 KG; item 15 -
Couve Manteiga Orgânica - 500 Kg; item 16 - Repolho Verde Orgânico - 2.000 KG; item 17 -
Repolho Roxo Orgânico - 500 KG; item 18 - Rúcula Orgânica - 500 KG; item 20 - Vagem
Manteiga Orgânica - 200 KG. Foram DESERTOS os seguintes itens e quantidades:  item 1 -
Agrião Orgânico - 300 KG; item 3 - Banana nanica/caturra orgânica - 5.000 KG; item 4 -Tangerina
Ponkan Orgânica - 1.500 KG; item 5 - Batata Doce Roxa Orgânica  - 800 KG; item 7 - Pimentão
Amarelo Orgânico - 500 KG; item 10 - Batata Salsa Orgânica - 200 KG; item 12 - Brócolis Ramoso
Orgânico - 500 KG; item 19 - Tomate Carmem/Longa Vida Orgânico - 3.000 KG e item 21 -
Banana Branca/Prata Orgânica - 3.000 KG. Conforme dispõe a Resolução FNDE n° 04, de 02 de
abril de 2015, art. 29, §3º e item 1.1.1, do edital, o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura
familiar será o especificado no Anexo II do edital.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 01/10/2020, às 13:43, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 01/10/2020, 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 7275822 e o
código CRC B2E21D3F.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 7276900/2020 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
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Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através da Concorrência nº 128/2020 destinada à contratação de empresa para execução e
instalação de elevador na Escola Municipal Prof. Avelino Marcante, bem como o julgamento
efetuado pela Comissão de Licitação, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora,
qual seja: Hoeft & Hoeft Construções Civil Eireli - R$ 255.053,26.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 01/10/2020, às 13:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 01/10/2020, às 13:54, 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 7276900 e o
código CRC 48A3E5C5.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 7276339/2020 - 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 da Concorrência nº 237/2020 destinada à pavimentação em asfalto das ruas: Rua
Augusto Schramm, Rua Aureo Gomes do Vale, Rua Daniel Roussenq, Rua Dolores Duarte,
Rua Elsa Schramm, Rua Georgina da Costa Cidral e Rua Joaquim José Felipe, bem como o
julgamento efetuado pela Comissão de Licitação, adjudicando o objeto licitado à empresa
vencedora, qual seja: Construtora Fortunato Ltda. – R$1.033.838,17. 

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 01/10/2020, às 13:42, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 01/10/2020, às 13:54, 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 7276339 e o
código CRC 441B328E.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 7279004/2020 - SAP.UPR
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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 da Concorrência nº 168/2020, destinado a Contratação de empresa para execução
de obra de Qualificação Urbana com Ampliação dos equipamentos do Porta do Mar, bem
como o julgamento efetuado pela Comissão de Licitação, adjudicando o objeto licitado à empresa
vencedora, qual seja: Paleta Engenharia e Construções Ltda – R$ 1.409.959,65.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 01/10/2020, às 13:54, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 01/10/2020, às 13:55, 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 7279004 e o
código CRC E81CDAF3.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 7279350/2020 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva ao
conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a efeito através
da Concorrência nº 309/2018, destinado à Contratação de empresa especializada para
Construção do Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José, bem como o julgamento
efetuado pela Comissão de Licitação, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora, qual
seja: Planotec Construções Eireli  - R$ 4.899.762,87.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 01/10/2020, às 14:31, 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 Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 01/10/2020, às 14:37, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7279350 e o
código CRC 81CFD81A.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7291930/2020 -
SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José, leva ao conhecimento dos interessados que
homologa o processo licitatório levado a efeito através do Pregão Eletrônico SRP nº 021/2020,
destinado à Aquisição de órtese, prótese e materiais especiais, em regime de consignação, para
atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central, bem como o
julgamento efetuado pelo Pregoeiro, adjudicando o objeto licitado às empresas vencedoras em seus
respectivos itens e valores unitários, quais sejam: Endotec, item 23, R$ 1.700,00; Alpharad , item 25,
R$ 100,00; Homacc, item 31, R$ 124,00. Fracassado: 32.

 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, 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 7291930 e o
código CRC 975AB62E.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7289563/2020 -
SES.UCC.ASU

 

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, leva ao
conhecimento dos interessados que homologa o Pregão Eletrônico nº 330/2020, destinado
à Contratação de empresa para prestação de serviço de Física Médica, bem como o julgamento
efetuado pelo Pregoeiro, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora pelo total, qual seja:
Fimev Serviços Ltda ME, item 1, R$ 789.160,00.

 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/10/2020, às 15:47, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 15:52, 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 7289563 e o
código CRC 9C375CCF.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 7288922/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com o que preceitua a Lei 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos da
CAJ e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de LICITAÇÃO Nº
24/2020 destinado a ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE HIDRÔMETROS DA CIA ÁGUAS
DE JOINVILLE. O recebimento das propostas será até 28/10/2020 às 10:00 horas e o início da
disputa de preços ocorrerá no dia 28/10/2020, às 14:00 horas, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site
www.aguasdejoinville.com.br e www.licitacoes-e.com.br. No www.licitacoes-e.com.br
pesquise LICITAÇÃO Nº 838525 .

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 02/10/2020, às 11:17, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 02/10/2020, às 11:19, 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.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 02/10/2020, às 11:38, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 11:51, 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 7288922 e o
código CRC 36660051.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7253692/2020 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
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Eletrônico nº 294/2020, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de
armários de aço do tipo roupeiro, para utilização dos Agentes da Guarda Municipal - Secretaria de
Proteção Civil e Segurança Pública, na Data/Horário: 15/10/2020 às 08:30 horas, para abertura das
propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br
e www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 453230.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 30/09/2020, às 13:09, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 30/09/2020, às 15:19, 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 7253692 e o
código CRC FB2A803A.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7276998/2020 - SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico SRP nº. 367/2020,
destinado a aquisição de Pulseiras de Identificação de pacientes, com fornecimento de 06 (seis)
impressoras em regime de comodato, para atendimento a demanda do Hospital Municipal
São José, na Data/Horário: 16/10/2020 às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-se à
disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927773.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 01/10/2020, às 14:32, 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 Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 01/10/2020, às 14:32, 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 7276998 e o
código CRC 9831DEF2.
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COMUNICADO SEI Nº 7246646/2020 - SAMA.UCP

 

 

Joinville, 28 de setembro de 2020.

PERÍODO PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS – FINADOS 2020

 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através da Unidade de Concessões e Permissões
– Central de Atendimento do Serviço Funerário (Caserf), com sede à Rua Ottokar Doerffel, nº
12, bairro Atiradores, responsável pela administração dos Cemitérios Municipais de Joinville,
definiu as datas para a realização dos trabalhos de limpeza, manutenção e benfeitorias das sepulturas
na fase de preparação para o dia de Finados, em 2 de novembro de 2020.

A manutenção e limpeza de sepulturas será permitida até o dia 25 de outubro (domingo). Após
esta data, não será permitida a realização de qualquer tipo de serviço nos cemitérios durante os dias
26/10 à 02/11, pois os cemitérios estarão abertos somente para visitação e ornamentação de túmulos,
depois disso, a limpeza e manutenção estará novamente liberada. Os cemitérios municipais
funcionam diariamente das 07:00 às 18:00 horas.

No dia de finados, 02 de novembro, será permitida apenas a visitação, sendo que o acesso de
veículos ao interior dos cemitérios só será autorizado para idosos e pessoas com deficiências ou com
mobilidade reduzida.

Informa-se ainda que neste ano, em razão do estado de emergência internacional decorrente
da pandemia da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, provocada pelo agente Novo
Coronavírus (SARS-CoV-2), e considerando a necessidade de adoção de medidas de
prevenção e combate a propagação do vírus, haverá restrição quanto ao número de
visitantes com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas.

Salienta-se à população que a visita aos cemitérios não deve se concentrar no dia 02 de
novembro. Sugeri-se utilizar outras datas e horários para visitação, bem como evitar o
deslocamento de todos os membros da família ao mesmo tempo. Além disso, os visitantes
devem respeitar as regras já impostas nos Decretos Municipais e Estaduais, a fim de prevenir
e combater a propagação do vírus COVID-19, tais como utilizar a máscara facial,  respeitar
as regras de distanciamento e a etiqueta da tosse.

Outras informações podem ser obtidas diretamente no na sede da Caserf, localizada na Rua Ottokar
Doerffel, nº 12, bairro Atiradores.

 

Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 12:59, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Dayane Candido Bento,
Gerente, em 02/10/2020, às 15:31, 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 7246646 e o
código CRC B9604F90.

 

COMUNICADO SEI Nº 7259681/2020 - SAMA.UCP

 

 

Joinville, 29 de setembro de 2020.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O COMÉRCIO AMBULANTE NOS FINADOS 2020
EM JOINVILLE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE, através da SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,  faz saber que receberá inscrições para a atividade
 comercial em logradouros públicos, para o período de finados de 2020.
Interessados em explorar a atividade comercial durante o dia de Finados podem realizar a inscrição a
partir do dia 05 de outubro de 2020 até o dia 16 de outubro de 2020, das 8:00 às 14:00 horas, na sede
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto à Central de Atendimento ao Cidadão,
localizado na Rua Dr. João Colin, nº 2719 – Santo Antônio, Joinville/SC, munido de toda a
documentação exigida.
Os documentos necessários para a inscrição são:
a) Requerimento preenchido;
b) Cópia do documento de identificação;
c) Cópia do Cartão de CPF;
d) Cópia do comprovante de residência atual no município.
A autorização, em caráter provisório, é para trabalhar nos dias 31 de outubro a 02 de novembro
de 2020, nas áreas defronte aos cemitérios públicos do município de Joinville.
A autorização será válida apenas para comercialização eventual de flores naturais e artificiais com ou
sem vasos, vasos avulsos artesanais ou industrializados, e velas.
As flores e vasos deverão atender o previsto no Decreto Municipal nº 24623 de 13/05/2015, Seção
III, $ 3º e $ 4º: 
§ 3º A colocação de vasos, recipientes e outros objetos para ornamentação de sepulturas  é permitida,
desde que possuam orifícios, e sejam preenchidos com areia, ou que por  qualquer outro meio impeça
o acúmulo de água.
§ 4º As flores depositadas nas sepulturas deverão estar livres de embalagens ou  invólucros de
qualquer material, que contribuam, de alguma forma, para o acúmulo  indevido de água.
Neste ano, considerando as medidas de prevenção e combate a propagação do vírus COVID-
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19 não será permitida a venda de alimentos, tais como água mineral, salgadinhos, guloseimas e
refrigerantes. Também fica proibida a venda de bebidas alcoólicas.
Além disso, fica o comerciante responsável por adotar os protocolos de segurança sanitária,
quanto a prevenção e para que não haja a propagação do vírus COVID-19, seguindo o
regramento mínimo necessário, tais como o uso de máscaras de tecido não tecido (TNT) ou
tecido de algodão, disponibilizar álcool 70% na bancada ou próximo a ela, para higienização
das mãos, devidamente identificado e com procedência e registro na ANVISA, manter a
distância de 1,5 metro entre as pessoas, além de fixar em local visível, no seu local de
comercialização, os avisos das medidas preventivas, como a higienização das mãos, uso de
máscaras e distanciamento.
Os pontos de trabalho serão sorteados no dia 23 de outubro de 2020, às 8h30, no prédio da
CASERF, localizado na Rua Ottokar Doerffel, nº 12 – Atiradores, Joinville/SC.
Serão autorizados 43 pontos de comércio, sendo eles: 12 no Cemitério Municipal, 10 no Cemitério
São Sebastião, 05 no Cemitério Dona Francisca, 02 no Cemitério Cubatão, 02 no Cemitério Cristo
Rei, 10 no Cemitério Nossa Senhora de Fátima e 02 no Cemitério Pirabeiraba. O ambulante que
for notificado comercializando sem autorização no local, fica sujeito à apreensão das mercadorias e
aplicação de multas por infração, nos termos da legislação municipal vigente.
Demais informações poderão ser obtidos junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente através
do e-mail: sama.ucp@joinville.sc.gov.br .
 

Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 13:04, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Dayane Candido Bento,
Gerente, em 02/10/2020, às 15:27, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7259681 e o
código CRC CE43BAA4.

 

COMUNICADO SEI Nº 7259919/2020 - SAMA.UCP

 

 

Joinville, 29 de setembro de 2020.
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COMÉRCIO AMBULANTE EVENTUAL - FINADOS 2020

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através da UNIDADE DE CONCESSÕES
E PERMISSÕES – CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO FUNERÁRIO
(CASERF), com sede à Rua Ottokar Doerffel, 12, Atiradores, responsável pela permissão e
concessão dos espaços públicos do Município, através da Lei Complementar nº 495/2018,
faz saber que receberá inscrições para a atividade comercial desenvolvida por pessoa
física de forma individual em logradouros públicos, para o período de Finados de 2020.

01 – OBJETO

1.1 Constitui objeto a seleção de interessados em explorar nos dias 31 de outubro a 02 de
novembro de 2020 mediante autorização, os espaços públicos demarcados, conforme o
ANEXO I, na modalidade de comércio ambulante eventual – Finados 2020, com utilização
de barraca com área máxima de 9 m² (nove metros quadrados) para a seguinte
comercialização eventual:

1.1.1 FLORES E VELAS: Pontos para comercialização eventual de flores naturais e
artificiais com ou sem vasos, vasos avulsos artesanais ou industrializados, e velas.

02 – CONDIÇÕES GERAIS

2.1 O número de vagas e as atividades encontram-se especificados no ANEXO I, definidos
pela Unidade de Concessões e Permissões da Secretaria de agricultura e Meio Ambiente;

2.2 Poderão participar deste processo somente pessoas físicas;

2.3 É permitida uma só inscrição por requerente, sendo vedada a inscrição de mais de um
membro do mesmo núcleo familiar do requerente sob pena de desclassificação em
qualquer fase do processo;

2.4 A inscrição e autorização são pessoais e intransferíveis, sendo proibida a venda ou o
aluguel do ponto;

2.5 Todo vendedor licenciado, deverá portar durante todo o período de trabalho:

a) Autorização emitido pela Unidade de Concessões e Permissões – UCP;

b) Documento de identificação pessoal, com foto.

03 – DA INSCRIÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO E DO SORTEIO:

3.1 DA INSCRIÇÃO

a) Os interessados deverão se dirigir à sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
junto à Central de Atendimento ao Cidadão, localizado na Rua Dr. João Colin, nº 2719 –
Santo Antônio, Joinville/SC, no período de 05 de outubro de 2020 a 16 de outubro de 2020,
das 08:00 às 14:00 horas, munido de toda a documentação exigida;

b) O número de vagas e a localização dos pontos para o exercício do comerciante
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encontram-se especificados no ANEXO I.

3.2 DA DOCUMENTAÇÃO

a) Requerimento preenchido, conforme o Anexo II;

b) Cópia do documento de identidade: serão considerados documentos de identidade os
seguintes documentos: carteira expedidas pelos Comandos Militares, Secretaria de
Segurança Pública, Carteira de Registro Profissional, Carteira de Trabalho, Carteira
Nacional de Habilitação. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de
nascimento, CPF, título eleitoral, carteira de motorista (modelo sem foto), documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, e quaisquer outros que a lei não reconheça
como documento de identidade;

c) Cópia do Cartão de CPF. Caso a identificação do C.P.F. conste nos documentos
informados no item b, será dispensada a apresentação da cópia do Cartão de CPF.;

d) Cópia do comprovante de residência atual no município: cópia da fatura de água,
telefone fixo ou luz com validade máxima de três meses ou cópia do contrato de locação
autenticado em cartório. Quando o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo
deverá ser acompanhado de declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o
comprovante estiver em nome do cônjuge, o mesmo deverá ser acompanhado de Certidão
de Casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo;

3.3 – DO SORTEIO (CRITÉRIO DE JULGAMENTO E SELEÇÃO)

a) A seleção dos interessados em usar as áreas a que se refere o Anexo I deste processo,
sob o regime de permissão de uso, far-se-á mediante sorteio público.

b) O sorteio público será realizado no dia 23 de outubro de 2020, às 8:30 horas, no prédio
da CASERF, localizado na Rua Ottokar Doerffel, 12 – Atiradores, Joinville/SC.

c) Estarão habilitados a participar do sorteio os interessados inscritos que obtiverem êxito
nos documentos, de acordo com a comercialização por eles escolhida, dentro do número
de vagas oferecidas no ANEXO I.

d) Será conduzida por servidor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA,
especialmente designado para este fim, que lavrará ata circunstanciada sobre todas as
ocorrências verificadas na sessão.

e) Para iniciar o sorteio serão convidados de forma espontânea 02 (duas) pessoas inscritas
para acompanhar o procedimento de sorteio e assinar a ata ao final ou expor o motivo de
não assinatura.

f) O sorteio tem por finalidade a seleção de pessoa inscrita para uma única permissão de
uso, por ordem de sorteio, cada sorteado terá direito a escolher um ponto para
comercialização.

g) Os inscritos sorteados, serão chamados na ordem de sorteio para a escolha do ponto,
conforme disponibilidade da relação constante do anexo I.
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conforme disponibilidade da relação constante do anexo I.

h) O ponto escolhido pelo sorteado é excluído da listagem de escolha, respeitando a ordem
de sorteio, até esgotarem-se todas os pontos constantes do anexo I ou se esgotados os
inscritos habilitados para o Comércio Ambulante Eventual – Período Finados 2020.

i) Em caso de desistência do sorteado o ponto correspondente poderá novamente ser
colocada no sorteio, durante o certame.

i) O interessado sorteado e desistente, não mais poderá participar de novo sorteio para
nenhuma vaga nos cemitérios municipais.

j) O interessado que não estiver presente poderá ser representado por cônjuge, parente ou
qualquer outra pessoa, salvo mediante procuração pública com poderes específicos para o
ato.

k) Os interessados selecionados deverão recolher os tributos devidos e requerer a
autorização, de segunda-feira a quinta-feira, das 8:00 as 14:00 horas, na sede da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto à Central de Atendimento ao Cidadão,
localizado na Rua Dr. João Colin, nº 2719 – Santo Antônio, Joinville/SC, antes de ocupar
as áreas selecionadas.

4 – DO PERÍODO DA AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO

4.1 O período da licença emitida para os interessados classificados, tem validade para o
período de Finados de 2020;

4.2 O prazo de duração da autorização emitida para os interessados classificados, será
para os dias 31 de outubro a 02 de novembro, nos espaços demarcados pela
UCP.CASERF nos cemitérios públicos do município de Joinville;

4.3 As licenças somente serão liberadas mediante a comprovação do recolhimento dos
tributos correspondentes;

4.4 Aos sorteados será emitido boleto no valor de 0,05 UPM por dia, que corresponde a
LCM 406/2014, art. 2°.

5 – RESPONSABILIDADES DOS COMERCIANTES AUTORIZADOS:

5.1 É obrigatório adotar os protocolos de segurança sanitária, quanto a prevenção e
para que não haja a propagação do vírus COVID-19, seguindo o regramento mínimo
necessário para os comerciantes:

a) Obrigatório o uso de máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão, por
todos os comerciantes, clientes e visitantes;

b) Disponibilizar álcool 70% na bancada ou próximo a ela, para higienização das mãos,
devidamente identificado e com procedência e registro na ANVISA;

c) Manter a distância de 1,5 metro entre as pessoas, exceto para pessoas que coabitam;

96 de 109

Nº 1553, sexta-feira, 02 de outubro de 2020



d) Os atendentes devem estar com protetores faciais, além da máscara;

e) Avisos das medidas preventivas, como a higienização das mãos, uso de máscaras e
distanciamento, devem estar fixados em local visível.

5.2 Entregar o local, imediatamente após o uso, em perfeitas condições, incluindo limpeza
do local e retiradas das barracas e/ou tendas;

5.3 Possuir lixeiras para acondicionamento dos resíduos, revestidas com saco plástico, e
ocorrer o depósito do lixo nas lixeiras disponibilizadas pela administração dos cemitérios;

5.4 Transportar seus bens de forma a não impedir ou dificultar o trânsito, sendo proibido
usar os passeios para o transporte de volumes que atrapalham a circulação de pedestres;

5.5 O licenciado tem obrigação de comercializar, exclusivamente as mercadorias
constantes da licença, manter-se em rigoroso asseio pessoal, das instalações, do espaço
ocupado e de expor ao público o alvará de licença, e alvará sanitário quando exigível para
a atividade;

5.6 – É proibido:

a) A confecção de mobiliário improvisado no interior das barracas e/ou tendas, as quais
devem ser munidas unicamente de um balcão ou mesa (específico ao produto a ser
comercializado);

b) Aos licenciados é vedada a preparação e comercialização de quaisquer tipos de
produtos alimentícios;

c) A venda de bebida alcoólicas, fogos de artifícios ou similares, armas, munições,
medicamentos ou quaisquer outros produtos farmacêuticos e quaisquer outros que possam
causar danos à coletividade;

d) Utilizar os pontos de luz dos cemitérios para utensílios das barracas e/ou tendas, e o uso
de extensões elétricas que sejam ligadas em pontos fora do ambiente das tendas.

e) Aos licenciados é vedada ainda a venda, troca, o aluguel, mudança de local ou qualquer
outra forma de cessão do ponto de comércio ambulante eventual do período de finados
2020.

06 – DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 As barracas e/ou tendas deverão seguir o seguinte padrão: dimensão 3 m x 3 m e na
cor branca;

6.2 Não serão aceitas cópias ilegíveis, rasuradas, rasgadas ou com emendas, dos
documentos indicados no item 3.2 do presente edital;

6.3 Os comerciantes ambulantes são responsáveis pela veracidade das informações
constantes dos documentos apresentados com referência a este instrumento;
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6.4 Todos os habilitados que receberem autorização estarão sujeitos à fiscalização dos
órgãos responsáveis durante todo o período que ocuparem o espaço público;

6.5 Os classificados que não retirarem o alvará até o dia 31/10/2020 para exercer a
atividade de comércio ambulante eventual, através deste processo, terão sua autorização
cancelada.

6.6 A licença a ser concedida somente terá validade para a atividade de comércio
ambulante se acompanhadas das demais autorizações que se fizerem necessárias;

6.7 Na infração a qualquer dispositivo, será imposta as seguintes sanções:

a) Multa de 1 (um) a 5 (cinco) UPMs;

b) Apreensão da mercadoria ou objeto;

c) Cassação definitiva da licença.

6.8 Os interessados classificados que ferirem o presente processo e/ou Código de Postura
Municipal, e que tiverem cassados as autorizações, não poderão participar de novas
convocações com a mesma finalidade.

6.9 Diante da necessidade de atender interesse público decorrente de fato superveniente
ou diante da constatação de qualquer ilegalidade no procedimento, que justifique tal
conduta, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente terá a prerrogativa para, de ofício,
anular este processo ou revogá-lo no todo ou em parte, mediante decisão fundamentada
emitida pelo seu Secretário.

6.10 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente através do e-mail: sama.ucp@joinville.sc.gov.br

 
Joinville, 29 de setembro de 2020.

 
 

Dayane Candido Bento,
Gerente de Concessões e Permissões.

 
 

ANEXO I
(Parte Integrante do Processo – Números de Pontos por Cemitérios)
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CEMITÉRIOS
PONTOS

Flores e Velas
MUNICIPAL 12

SÃO SEBASTIÃO 10
DONA FRANCISCA 05

CUBATÃO 02
CRISTO REI 02

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 10
PIRABEIRABA 02

 
 
 

ANEXO II
 

1 .IDENTIFICAÇÃO
Nome:                                                                  Data de Nasc:___/___/___

Endereço: Bairro:

Cidade: Joinville Estado: Santa Catarina Tempo de Moradia:

CPF: RG: Tel:

Estado Civil:( )Solteiro(a) ( )Casado(a) ( )Separado(a) ( )Divorciado(a) ( )Viúvo(a)

Nome do Cônjuge: 

nº de filhos: em idade escolar: nº de dependentes:

 

Requer que seja submetido a análise e decisão do órgão competente o pedido de

LICENÇA DE AMBULANTE EVENTUAL

Comercialização

Equipamento: Barraca

Comércio Ambulante no Evento: Período Finados 2020

Declaro para os devidos fins, que os dados constantes nesta ficha são
expressão de verdade e estou ciente que o presente requerimento não
autoriza o imediato exercício da atividade de comércio ambulante
eventual, devendo aguardar que o pedido seja analisado pela Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente.

Joinville, ___/___/2020.
Assinatura:_____________________________________
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Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 02/10/2020, às 13:04, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Dayane Candido Bento,
Gerente, em 02/10/2020, às 15:27, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7259919 e o
código CRC 13C2261A.

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 7284973/2020 - SAMA.UNF.AFA

 

 

Notificado(a): Maria Clementina Antunes do Nascimento, CPF nº 006.900.200 -23

Auto de Infração Ambiental nº 11976, lavrado em 10/08/2020.

Local da infração: Theodoro Dias do Rosário, nº 94 - Bairro Petrópolis. 

                                Insc. Imobiliária 13.11.00.02.0673

Processo Administrativo Ambiental SEI nº 20.0.117761-0.

 

Fundamentado nos termos do artigo 143, §2º, III, da Lei Complementar n° 29/96 – Código
Municipal do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado Auto de Infração Ambiental,
conforme abaixo:

 

Descumprimento de determinações, ref. PAA nº 0435/16 - AIA nº 2427/16.

 

O infrator dispõe do prazo de 20 (vinte) dias úteis (art. 145, LC nº 29/96) para, querendo,
apresentar DEFESA PRÉVIA endereçado ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o qual
deverá ser protocolada por intermédio do autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na
página da internet do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br).
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Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a publicação deste, na forma do artigo
143, §4º da LC nº 29/96. 

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriane Cristina Klitzke,
Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 08:09, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7284973 e o
código CRC 7204D2E2.

 

ERRATA SEI Nº 7283085/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2020.

Errata do TERMO DE CONTRATO SEI Nº 141/2020 (7220457)

 

Onde lê-se:

CONTRATO Nº 141/2020

 

Leia-se:

CONTRATO Nº 146/2020

Documento assinado eletronicamente por Rafael Felix Hahn Lehmkuhl,
Usuário Externo, em 01/10/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 02/10/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 14:17, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7283085 e o
código CRC 683C40BC.

 

ERRATA SEI Nº 7287481/2020 - SED.NAD

 

 

Joinville, 02 de outubro de 2020.

 

PORTARIA Nº 585/2020-SED.GAB, de 30 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville nº  1551, de 30 de setembro de 2019.

 

Onde se lê:  DISPENSA a Professora Bruna de Medeiros, matrícula nº 45.790, da função de
Auxiliar de Direção do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, em 5 de outubro de 2020.

 

Leia-se:  DISPENSA a Professora Bruna de Medeiros, matrícula nº 42.790, da função de Auxiliar
de Direção do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, em 5 de outubro de 2020.

 

Vanessa Cristina Melo Randig

Diretora Executiva

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cristina Melo
Randig, Diretor (a) Executivo (a), em 02/10/2020, às 14:37, conforme
a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7287481 e o
código CRC 2EBA28BF.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 7278945/2020 - 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
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processo licitatório de Concorrência nº 221/2020 destinada a Requalificação Asfáltica das ruas:
Rua Assis Brasil, Rua Aracaju, Rua Coelho Neto, Rua João Pessoa e Rua Tenente Antônio
João. Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão decide INABILITAR: Empreiteira
Donda Eireli. HABILITAR: TInfrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda, Terraplein Ltda,
Construtora Fortunato Ltda e Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Eireli. 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, no link "Editais de
Licitação".

Silvia Mello Alves - Presidente da Comissão – Portaria nº 079/2020

Documento assinado eletronicamente por Silvia Mello Alves,
Servidor(a) Público(a), em 01/10/2020, às 13:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7278945 e o
código CRC B1A47A75.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 7278803/2020 - 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 Concorrência nº 270/2020 destinada à pavimentação em Asfalto das ruas:
Rua Água Doce, Rua Francisco Bernardo Boettcher, Rua José Moreira, Rua Manoel W.
Moura, Rua Nossa Senhora de Belém e Rua São Martinho. Após análise dos documentos de
habilitação, a Comissão decide INABILITAR: Empreiteira Donda Eireli. E
HABILITAR: Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda., Empreiteira de Mão de Obra
Adrimar Eireli e Construtora Fortunato Ltda. 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, no link "Editais de Licitação".

Patrícia Regina de Sousa - Presidente da Comissão – Portaria nº 149/2020

Documento assinado eletronicamente por Patricia Regina de Sousa,
Coordenador (a), em 01/10/2020, às 13:36, 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 7278803 e o
código CRC F1F12EE2.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 337/2020
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Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
164/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa Itaca EIRELI, que tem por
objeto o registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos, conforme quantidades,
condições e especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma
do Pregão Eletrônico nº 088/2020.

 

Juliano Jorge da Silva, Matrícula n° 829 - Gestor Titular

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular

Dario Marcio Friedemann, Matrícula n° 409 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

1) A prorrogação da Ata junto à autoridade competente, que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente com
antecedência razoável;

3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;

4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução da Ata.

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

c) Notificar a empresa registrada em qualquer ocorrência desconforme com as
cláusulas da Ata, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação;

d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:

1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
da Ata, para aplicação das penalidades cabíveis; ou

2) Promover alteração da Ata.

e) Acompanhar os processos administrativos de que trata o inciso anterior, sendo
que as alterações de interesse da empresa registrada deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo
da execução;

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

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

i) Documentar nos autos e no cadastro da contratada/empresa registrada todos os
fatos dignos de nota;

j) Qualquer alteração de condição da Ata deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes, em tempo hábil.

 

Art. 3º Ao(s) Fiscal(is) da Ata compete:

a) Ler atentamente a Ata e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;

b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da empresa registrada que
estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando
lhe faltar competência;

c) Verificar a execução do objeto da Ata, proceder à sua medição e formalizar a
atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a
atestação/medição;

d) Antecipar-se para solucionar problemas que afetem a relação contratual;

e) Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor da Ata;

g) Fiscalizar a manutenção, pela empresa registrada, das condições de sua
habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

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

i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.

 

Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o vencimento
da Ata e de sua garantia quando houver.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 07:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7283729 e o
código CRC F4793AFC.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 336/2020
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Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
161/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa Tigre Materiais e Soluções
para Construção LTDA, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais
hidráulicos, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência,
conforme especificações, na forma do Pregão Eletrônico nº 088/2020.

 

Juliano Jorge da Silva, Matrícula n° 829 - Gestor Titular

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular

Dario Marcio Friedemann, Matrícula n° 409 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

1) A prorrogação da Ata junto à autoridade competente, que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente com
antecedência razoável;

3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;

4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução da Ata.

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

c) Notificar a empresa registrada em qualquer ocorrência desconforme com as
cláusulas da Ata, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação;

d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:

1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
da Ata, para aplicação das penalidades cabíveis; ou

2) Promover alteração da Ata.

e) Acompanhar os processos administrativos de que trata o inciso anterior, sendo
que as alterações de interesse da empresa registrada deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo
da execução;

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

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

i) Documentar nos autos e no cadastro da contratada/empresa registrada todos os
fatos dignos de nota;

j) Qualquer alteração de condição da Ata deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes, em tempo hábil.

 

Art. 3º Ao(s) Fiscal(is) da Ata compete:

a) Ler atentamente a Ata e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;

b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da empresa registrada que
estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando
lhe faltar competência;

c) Verificar a execução do objeto da Ata, proceder à sua medição e formalizar a
atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a
atestação/medição;

d) Antecipar-se para solucionar problemas que afetem a relação contratual;

e) Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor da Ata;

g) Fiscalizar a manutenção, pela empresa registrada, das condições de sua
habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

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

i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.

 

Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o vencimento
da Ata e de sua garantia quando houver.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 07:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7276765 e o
código CRC 5CCEA5CC.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 338/2020
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Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de
Contrato nº 146/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa Solo Network
Brasil S.A, que tem por objeto a aquisição de solução de software de proteção antivírus,
conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme
especificações, na forma do Pregão Eletrônico n° 080/2020.

Marco Antônio Werka, Matrícula N° 691 - Gestor do Contrato

Júlio Cesar Gomes de Oliveira, Matrícula N° 836 - Fiscal Titular

Jamil Rebelo Gomes, Matrícula N° 601 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

1) A prorrogação de Contrato junto à autoridade competente, que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente com
antecedência razoável;

3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;

4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução contratual.

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

c) Notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação;

d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:

1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
contrato, para aplicação das penalidades cabíveis; ou

2) Promover alteração contratual.

e) Acompanhar os processos administrativos de que trata o inciso anterior, sendo
que as alterações de interesse da contratada deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo
da execução;

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

g) Negociar o contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos deste Regulamento;

h) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
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administrativas ou jurídicas;

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

j) Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes, em tempo hábil.

 

Art. 3º Ao(s) Fiscal(is) de Contratos compete:

a) Ler atentamente o contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;

b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a
sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar
competência;

c) Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar
a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a
atestação/medição;

d) Antecipar-se para solucionar problemas que afetem a relação contratual;

e) Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor de contrato;

g) Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação e
qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

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

i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.

 

Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o vencimento
do contrato e de sua garantia quando houver.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 02/10/2020, às 14:26, 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 7292070 e o
código CRC DBB26AC9.
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