
    Nº 1558, sexta-feira, 09 de outubro de 2020

 

LEI Nº 8.874, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020.
 

Dispõe sobre a alteração do Anexo III da Lei nº
8.729 de 11 de setembro de 2019 - LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2020, alterado pela Lei nº
8.818, de 03  de abril de 2020 e pela Lei nº 8.840 de
31 de julho de 2020. 

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 42 e 68,
VI, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele
sanciona a presente lei ordinária:

 

Art. 1º Fica alterado o Anexo III – Quadro de Lotação da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo e Legislativo da Lei nº 8.729 de 11 de setembro de 2019 - LDO – Lei
de Diretrizes Orçamentárias 2020, alterado pela Lei nº 8.818, de 03  de abril de 2020, na parte
referente à Secretaria da Saúde - SES, na forma do anexo constante da presente lei.

 

Art. 2º Fica alterado o Anexo III – Quadro de Lotação da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo e Legislativo da Lei nº 8.729 de 11 de setembro de 2019 - LDO – Lei
de Diretrizes Orçamentárias 2020, na parte referente ao Hospital Municipal São José - HMSJ, na
forma dos anexos constantes da presente lei.

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos limitados à
duração da calamidade pública gerada pela pandemia.

 

Udo Döhler

Prefeito
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Essa lei possui como anexos os documentos SEI nº: 6808905 e 6841793.

 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7343308 e o
código CRC 2CC1BB8C.

 

LEI Nº 8.875, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020.
 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Adicional Suplementar.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 42 e 68,
VI, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele
sanciona a presente lei ordinária:

 

Art. 1º Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 259.800,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais), no orçamento vigente da
Secretaria de Esportes - SESPORTE, para restabelecer as seguintes dotações orçamentárias:

 

U.O.
Unidade

Orçamentária
Funcional

Programática
Nome Funcional
Programática

Fonte de
Recurso CR

Modalidade
de

Aplicação
Valor (R$)

73001
Secretaria de

Esportes -
SESPORTE

27.812.0009.2.2259
Esporte de

rendimento -
SESPORTE

10.179 xx 3.3.90 259.800,00

TOTAL 259.800,00

 

Art. 2º  Para fazer face à despesa mencionada no art. 1º serão utilizados recursos
provenientes do excesso de arrecadação de acordo com § 1º inciso II, § 3º e § 4º do art. 43, da Lei
Federal nº 4.320/64, relativo a Emenda Parlamentar 850 de 27/11/2019, advinda do Estado de Santa
Catarina, destinada ao Município de Joinville.

 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.
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Udo Döhler

Prefeito 

 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7343081 e o
código CRC 55D8060A.

DECRETO Nº 39.605, de 09 de outubro de 2020.

 

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e o art. 33, § 2º, inciso II, da Lei Complementar
nº 266/08 e a Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018,

 

EXONERA, a pedido, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 12 de outubro de 2020:

 

-  Janaina Sauer, do cargo de Coordenador II da Área de Iluminação Pública.

 

Udo Döhler

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:13, 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 7343721 e o
código CRC 9EB6958B.

DECRETO Nº 39.606, de 09 de outubro de 2020.
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Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº
266/08 e a Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018,

 

NOMEIA, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 13 de outubro de 2020:

 

- Priscila Mello Gomes dos Santos, para o cargo de Coordenador II da Área de
Iluminação Pública.

 

Udo Döhler

Prefeito 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:13, 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 7325148 e o
código CRC 8A876F32.

DECRETO Nº 39.594, de 08 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 14 de outubro de 2020, com base nos incisos II e VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Luiz Carlos de Freitas Dorneles, matrícula 52.708, para o cargo de Médico Pediatra.

 

Udo Döhler
Prefeito
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Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7329532 e o
código CRC 294C7CAE.

DECRETO Nº 39.596, de 08 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 14 de outubro de 2020, com base no inciso II, do artigo 2º da lei citada:

 

Amanda Elis Alves da Silva, matrícula 52.714, para o cargo de Enfermeiro.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7336425 e o
código CRC C5D8DDBA.

DECRETO Nº 39.597, de 08 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 09 de outubro de 2020, com base no inciso II, do artigo 2º da lei citada:

 

Valéria Slowik da Silveira, matrícula 52.712, para o cargo de Médico Plantonista Pediatra.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7336457 e o
código CRC EE4C1DFC.

DECRETO Nº 39.598, de 08 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 13 de outubro de 2020, com base no inciso II, do artigo 2º da lei citada:

 

Carolina Sutter, matrícula 52.713, para o cargo de Fisioterapeuta.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7336487 e o
código CRC A8E868A8.

DECRETO Nº 39.599, de 08 de outubro de 2020.
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Promove exoneração.
 
 

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,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Saúde, a partir de 05 de outubro de 2020:

 

Camila Caroline Tremel Bueno, matrícula 50.806, do cargo de Médico Psiquiatra, com base
no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7336516 e o
código CRC 955BBCD7.

DECRETO Nº 39.600, de 08 de outubro de 2020.

 

Promove exoneração.
 
 

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

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Saúde, a partir de 01 de novembro de 2020:

 

Marcos Phelipe Miranda, matrícula 52.635, do cargo de Enfermeiro, com base no artigo 10,
inciso II, da citada Lei.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7336535 e o
código CRC 4CF93167.

DECRETO Nº 39.601, de 08 de outubro de 2020.

 

Promove exoneração.
 
 

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,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Saúde, a partir de 05 de outubro de 2020:
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Danilo Cunha, matrícula 50.365, do cargo de Médico Plantonista Clínica Médica, com base
no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7336551 e o
código CRC 489AD839.

DECRETO Nº 39.602, de 08 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 13 de outubro de 2020, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Karine Duarte Zambonato, matrícula 97.522, para o cargo de Médico Plantonista Intensivista.

 

Udo Döhler
Prefeito
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Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7337138 e o
código CRC 2F9E6B19.

DECRETO Nº 39.603, de 08 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 13 de outubro de 2020, com base no inciso II, do artigo 2º da lei citada:

 

Natália Calson Scatena Ferreira Metzner, matrícula 52.715, para o cargo de Enfermeiro.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/10/2020, às 09:38, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7337149 e o
código CRC 0185B96B.

DECRETO Nº 39.604, de 08 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 13 de outubro de 2020, com base no inciso II, do artigo 2º da lei citada:

 

Camila Luiza Branco de Souza, matrícula 52.716, 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 09/10/2020, às 09:38, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
09/10/2020, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7337287 e o
código CRC BCC4E14E.

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

 

Portaria 435/2020/NGP-GAB

 

O Secretário da Saúde, 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 Erika de Castro
Sabbanelli, matrícula 50.476, os servidores:

 

Roselane Boing Povoas, matrícula 40.030, indicação dos servidores da área;

Andrea Cristina Biermeier Lopes, matrícula 18.263, indicação dos servidores
da área;

Luiz Afonso Morgenstern da Fonseca, matrícula 27.550, indicação do dirigente
máximo do órgão;

Eduardo Hudson Amaral, matrícula 15.658, indicação do dirigente máximo do
órgão.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 05/10/2020, às 16:47, 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 7305415 e o
código CRC 829A3CC3.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

13 de 98

Nº 1558, sexta-feira, 09 de outubro de 2020



PORTARIA Nº 597/2020 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº
037/2020, firmado entre o Município de Joinville e
a empresa Kelly A.D.S. Minioli Comercio de
Produtos.

 

A Secretária de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 33.476 de 07 de fevereiro de 2019 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato nº 037/2020, firmado entre o Município de Joinville e a empresa Kelly
A.D.S. Minioli Comercio de Produtos, cujo objeto é aquisição de papel toalha para as unidades
administradas pela Secretaria de Educação.

 

Fiscal Requisitante:

Gabriel Ponzetto – Titular

Leila Maria Pereira Habitzreuter – Suplente

 

Fiscal Técnico:

Ademar de Oliveira – Titular

Romilde Maria Granda de Souza – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Silvana Peixer – Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Joinville, 08 de outubro de 2020.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 09/10/2020, às 07:51, 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 7332603 e o
código CRC 482387B4.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 598/2020 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Recebimento e a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº  272/2020.
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A Secretária de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 33.476 de 07 de fevereiro de 2019 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Recebimento e a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Ata de Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº  272/2020, cujo objeto foi registrar os preços para futura e eventual aquisição
de fórmula infantil destinada à Merenda Escolar para as Unidades Educacionais do Município de
Joinville, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, bem como
Autorizações de Fornecimento (AF) e Termos de Contrato dela decorrentes, conforme o caso.

 

Comissão:

Gabriel Ponzetto – Titular

Luciane Hirt Rosa  – Titular

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Leila Maria Pereira Habitzreuter – Suplente

Carolina Medeiros Fonseca – Suplente

Lucimar Pereira Silva – Suplente

Taciana Machado dos Santos Duarte – Suplente

Raquel Aparecida de Borba – Suplente

Silvana Peixer – Suplente

 

Art. 2º – À comissão compete:

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço,
Autorizações de Fornecimento e/ou do Termo de Contrato;

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

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material ou serviço que foi autorizado e efetivamente entregue no
período;

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, Autorizações de Fornecimento
e/ou Termo de 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;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
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V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preço, Autorizações de Fornecimento, Termo de
Contrato e com a lei;

VI – rejeitar materiais e serviços que estejam em desacordo com as especificações
do objeto contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços,
Autorizações de Fornecimento, Termo de Contrato e o ato licitatório;

VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços, Autorizações de Fornecimento e/ou do
Termo de Contrato;

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

IX – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do Termo de Contrato.

 

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

 

Joinville, 08 de outubro de 2020.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 09/10/2020, às 07:51, 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 7332643 e o
código CRC 11B240A1.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 600/2020 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Recebimento e a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº  130/2020.

 

A Secretária de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 33.476 de 07 de fevereiro de 2019 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
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25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,

   

RESOLVE,

 

Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Recebimento e a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Ata de Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº  130/2020, cujo objeto foi registrar os preços para futura e eventual aquisição de
equipamentos de cozinha para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, nas
quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, bem como Autorizações de
Fornecimento (AF) e Termos de Contrato dela decorrentes, conforme o caso.

 

Comissão:

Gabriel Ponzetto – Titular

Cleide Cristina Teixeira  – Titular

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Leila Maria Pereira Habitzreuter – Suplente

Gercino Fagundes dos Reis – Suplente

Bianca Marina Ferreira dos Santos – Suplente

Silvana Peixer – Suplente

 

Art. 2º – À comissão compete:

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço,
Autorizações de Fornecimento e/ou do Termo de Contrato;

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

III – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao material ou serviço que foi autorizado e efetivamente entregue no
período;

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, Autorizações de Fornecimento
e/ou Termo de 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;

V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preço, Autorizações de Fornecimento, Termo de
Contrato e com a lei;

VI – rejeitar materiais e serviços que estejam em desacordo com as especificações
do objeto contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços,
Autorizações de Fornecimento, Termo de Contrato e o ato licitatório;
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VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância
ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços, Autorizações de Fornecimento e/ou do
Termo de Contrato;

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

IX – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do Termo de Contrato.

 

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

 

Joinville, 08 de outubro de 2020.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 09/10/2020, às 07:51, 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 7332866 e o
código CRC 323D9B3D.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 601/2020 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº
396/2020, firmado entre o Município de Joinville e
a Cooperativa da Agricultura Familiar Rio Novo -
Cooper Rio Novo.

 

A Secretária de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 33.476 de 07 de fevereiro de 2019 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,

 

RESOLVE,
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Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato nº 396/2020, firmado entre o Município de Joinville e a Cooperativa
da Agricultura Familiar Rio Novo - Cooper Rio Novo, cujo objeto é a aquisição de gêneros
alimentícios (diversos) oriundos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar dos alunos
da rede municipal de ensino de Joinville.

 

Fiscal Requisitante:

Gabriel Ponzetto – Titular

Leila Maria Pereira Habitzreuter – Suplente

 

Fiscal Técnico:

Taciana Machado dos Santos Duarte – Titular

Carolina Medeiros Fonseca – Suplente

Lucimar Pereira Silva – Suplente

Luciane Hirt Rosa – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Raquel Aparecida de Borba – Suplente

Silvana Peixer – Suplente

 

Art. 2º - Conforme indicação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
Memorando SEI nº 6619511/2020 – SAMA.UDR, compõe a presente Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização o servidor Cassiano Brown da Rocha.

 

Art. 3º - 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
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possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

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

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

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

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

 

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

 

Joinville, 08 de outubro de 2020.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 09/10/2020, às 07:51, 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 7332896 e o
código CRC E2466385.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 595/2020 - SED.GAB

 

 

Joinville, 08 de outubro de 2020.

 

 

A Secretária de Educação, 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
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Os servidores Rodrigo Rosa Martins, matrícula 34970 e Leonardo Estevão Arnhold matrícula
41642, indicados pelos servidores da área;

 

E os servidores Michele Iara Prochnow, matrícula 20806 e Deize Carla Moroni, matrícula
22302, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

Para composição de comissão para realização da terceira avaliação de desempenho no estágio
probatório do servidor Emerson Matos da Silva, matrícula 50307.

 

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 09/10/2020, às 08:46, 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 7329693 e o
código CRC 9A30D753.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 593/2020 - SED.GAB

 

Nomeia Comissão para proceder a Avaliação e
Reavaliação de Bens Patrimoniais do Centro de
Educação Infantil Branca de Neve.

 

A Secretária de Educação no uso de suas atribuições e nos termos da legislação
vigente,

 

RESOLVE,

 

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores:  Cristiane Thomas Krzeminski -
matricula 31.838; Luciana Gutzmer Cagneti - matrícula 35.704 e Andreia Aparecida Rodrigues
Duffeck - matrícula 39.796, para compor a Comissão  Municipal de Avaliação e Reavaliação de
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Bens Patrimoniais do Centro de Educação Infantil Branca de Neve.   

 

Art. 2º . Os membros da Comissão Municipal de Avaliação ficarão responsáveis
pela avaliação e reavaliação dos bens patrimoniais, para tanto devendo elaborar “Laudo de
Avaliação Patrimonial”, em conformidade com a legislação vigente.

 

Art. 3º . Caberá a Unidade de Controle Patrimonial, sempre que necessário
solicitar a Comissão, a realização de seus trabalhos.

 

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

                          

Sônia Regina Victorino Fachini
Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 09/10/2020, às 08:48, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7304851 e o
código CRC 113C591A.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 151/2020
 
 

                        Designa membros para compor a Comissão Permanente de Monitoramento e
Avaliação.

 
 

                 O Secretário de Assistência Social, no exercício de suas atribuições, e considerando que
todas as parcerias firmadas entre esta Secretaria e as organizações da sociedade civil e entidades

inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS necessitam ser de acompanhamento,
validação e emissão de parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação na execução dos

serviços prestados;
 

RESOLVE:

 

Art. 1° – Designar os seguintes servidores para compor a Comissão:
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Luciana Cabral - Matrícula 24090

Giana Yara Malinoski Abdon – Matrícula 32.822

Mirele Aparecida Muniz Pereira - Matrícula 47.911

Deise Gomes - Matrícula 25.727

Paula Ortiz Conte - Matrícula 40858

Elisabete da Silva Dias - Matrícula 30.096

Alessandra Cris Bossei - Matrícula nº 30366

Fernanda Rossi Hagermann – Matrícula n° 29521

Cláudio Sampaio – Matrícula n° 35239

Rute Bittencourt – Matrícula n° 30235

 

Art. 2° – Compete à Comissão:

I - Acompanhar a execução dos serviços e programas socioassistenciais, por meio do
relatório mensal de atendimento e da listagem de usuários atendidos emitido pelas
organizações e/ou entidades, bem como, do relatório técnico de monitoramento e avaliação
da Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação, validando o cumprimento das metas,
conforme termo de colaboração, por meio de pareceres que serão entregues à
Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação;

II - Promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição dos critérios, bem como solicitar a órgãos competentes a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão da comissão;

III - Sugerir procedimentos e orientações que propiciem melhorar a qualidade dos
atendimentos e/ou serviços prestados por meio de relatórios que serão entregues à
Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação que por sua vez, notificará as organizações
e/ou entidades para as devidas providências;

IV – No caso de irregularidades, remeter relatório à Gerência de Planejamento e Gestão
(Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação), que por sua vez, informará o Secretário de
Assistência Social para as devidas providências a serem adotadas para sanar os
problemas detectados. As providências a serem tomadas serão: advertência e suspensão
de recursos até sanar as irregularidades.

 

Art. 3° - Revoga a Portaria de n° 69/2019.
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Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Vagner Ferreira de Oliveira
 Secretário

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 09/10/2020, 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 7342146 e o
código CRC FD2C4EF8.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NAD

PORTARIA 492/2020/HSJ

 

Designa servidores para a fiscalização do contrato
nº  121/2020 - FIMEV do Hospital  e institui
Comissão de Recebimento para certificação e
conferência dos respectivos documentos fiscais

 

O Diretor-presidente, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas atribuições, em
atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Instrução Normativa n.º
02/2019, aprovada pelo Decreto n.º 35.981/2019, à Instrução Normativa nº 18/2017, aprovada pelo
Decreto nº 29.994/2017, e legislação correlata,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar os seguintes servidores para a fiscalização do contrato nº 
121/2020 - FIMEV do Hospital São José

Titulares:

I. Suelyn Borba da Silveira , Matrícula n° 88055 ;
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II. Ricardo Polli, Matrícula n° 41964;

III. Joisse Lucir Antonio, Matrícula n° 77822.

IV. Susana Aparecida de Araújo Schell, Matrícula n° 89900.

Suplente:

I. Carine Schultt, Matrícula 84255;

    

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 o recebimento e/ou a prestação do serviço, em conformidade com
as especificações do processo de contratação, conferindo os preços, as
quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

IV. Receber e encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas,
observando se a nota fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao objeto
contratado e/ou ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período, de acordo com a IN nº 18/2017 bem como Decreto nº 28.017 de
2016;

V. Rejeitar materiais/produtos/serviços que estejam em desacordo com as
especificações do objeto contratado, em observância ao contrato e ao
instrumento convocatório;

VI. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e
providências tomadas;

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

VIII. Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

IX. Propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas editalícias e contratuais;

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

XI. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar formalmente à Área de Gestão de
Contratos, via SEI, a solicitação de prorrogação com antecedência mínima
de 03 meses do vencimento;

XII. Atestar os documentos fiscais em documento próprio fazendo a relação
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através de link específico para o documento a ser atestado previamente ao
encaminhamento para pagamento, contendo pelo menos 03 (três)
assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou serviço, nos
termos do art. 12, IV, do Decreto nº 28.017 de 2016.

 

Art. 3º Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que
se referem o Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Recebimento composta pelos
seguintes membros, sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato:

Titulares:

I. Suelyn Borba da Silveira , Matrícula n° 88055 ;

II. Ricardo Polli, Matrícula n° 41964;

III. Joisse Lucir Antonio, Matrícula n° 77822.

IV. Susana Aparecida de Araújo Schell, Matrícula n° 89900.

Suplente:

I. Carine Schultt, Matrícula 84255;

 

Art. 4.º Para a certificação/conferência dos documentos fiscais, por fiscal do
contrato ou por membro da comissão de recebimento, deverão ser observadas as seguintes
condições, nos termos do art. 13 da Instrução Normativa Conjunta SEI nº 18/2017 da Secretaria de
Administração e Planejamento e da Secretaria da Fazenda, aprovada pelo Decreto n.º 29.994 de 31
de outubro de 2017:

I. Se as condições de pagamento do contrato e seus aditivos, quando for o
caso, termo de referência, proposta comercial foram obedecidas;

II. Se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi contratado;

III. Se o Documento Fiscal tem validade e se está corretamente preenchido,
observando: Razão social completa da contratada, Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ do emissor/contratada igual ao do Contrato ou
Termo Aditivo e da Nota de Empenho, Nome do destinatário correto,
CNPJ do destinatário correto, Descrição dos serviços/produtos, Natureza
da operação correta, Dados bancários (banco/agência/conta corrente),
Número da nota de empenho (e se solicitar outras informações, conforme
Contrato);

 

§ 1º O documento fiscal não poderá conter rasuras;

§ 2º A certificação deverá ser acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal da empresa, anexando obrigatoriamente ao processo as certidões atualizadas, requeridas no ato
da habilitação do processo de contratação;

§ 3º Todas as certidões deverão obrigatoriamente ser autenticadas eletronicamente,
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para conferência da veracidade das mesmas.

 

Art. 5.º Para correta execução das atividades de fiscalização de contratos e de
certificação/conferência de documentos fiscais, deverão ser observadas a legislação e os atos
administrativos citados nesta Portaria, bem como as normas que eventualmente as substituírem ou
complementarem e os demais dispositivos legais aplicáveis à matéria.

 

Art. 6.º Revoga-se a Portaria 093/2018, de 14 de junho de 2018.

 

Art. 7.º A presente portaria entra 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 09/10/2020, às 09:00, 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 7332719 e o
código CRC F2A53C2D.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UCP/SECULT.UCP.ASDC

PORTARIA N° 085/2020

 

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de
suas atribuições, em atendimento a Lei nº 5.372/2005
que institui o Sistema Municipal de Desenvolvimento
pela Cultura – SIMDEC,
 

Resolve:

 

Art. 1º Conforme determina o Decreto nº 38.012, de 28 de abril de 2020(6155484), a Portaria nº
27/2020(6182763), Ata 7199783, o montante global destinado ao Mecenato Municipal de Incentivo
à Cultura - MMIC é equivalente à R$ 5.982.543,86 (cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil,
quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos);

28 de 98

Nº 1558, sexta-feira, 09 de outubro de 2020



 

Art. 2º Ficam destinados os recursos aos Editais de Chamamento Público de pessoas físicas,
instituições privadas com fins lucrativos e instituições privadas sem fins lucrativos reconhecidas
como utilidade pública, domiciliadas e localizadas no Município de Joinville, regularmente
constituídas, que tenham interesse em firmar com esta Administração Pública Municipal Termo de
Compromisso Cultural por meio da seleção de projetos, para a execução de ações culturais no
Município de Joinville, dos quais procederão com a captação de recursos, autorizada junto aos
contribuintes do ISSQN e do IPTU, conforme segue:

 

I - 30% (trinta por cento) à área de Patrimônio Cultura Material e Imaterial, no valor de
até R$ 1.794..763,16 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e
sessenta e três reais e dezesseis centavos);

II - 70% (setenta por cento) às demais áreas, no valor de até R$ 4.187.780,70(quatro), o
montante será dividido equitativamente entre Cinema e Vídeo 7 projetos de R$
84.773,23, totalizando R$ 593.412.61; Artes Plásticas e Gráficas 3 projetos de R$
51.352,44 e 4 projetos de R$ 32.778,22, totalizando R$ 285.170,20; Radiodifusão
cultural 3 projetos de R$ 60.966,54, totalizando R$ 182.899,62; Dança 8 projetos R$
59.685,00, totalizando R$ 477.480,00; Edições de livros de arte, literatura e
humanidades 3 projetos de R$ 51.352,44 e 11 projetos de R$ 19.483,65, totalizando R$
368.377,47; Artesanato e Cultura Popular 16 projetos de R$ 38.645,62, totalizando R$
618.329,92; Circo 1 projeto de R$ 64.098,86 e 2 projetos de R$ 32.049,43, totalizando
R$ 128.197.72; Música e Ópera 15 projetos de R$ 42.270,48 e 4 projetos de R$
100.169,38, totalizando R$ 1.034.734,72 e Teatro 3 projetos de R$ 71.352,44 e 7
projetos de R$ 40.731,52, totalizando R$ 499.177.96, podendo ser contemplados até 87
projetos no valor total de total de R$ 4.187.780,22.

 

Art. 3º Conforme determina o Decreto nº 38.012, de 28 de abril de 2020(6155484) e a Portaria nº
27/2020(6182763), Ata 7199783, o montante global destinado para financiamento a fundo perdido
de outros projetos, inscritos e aprovados em Editais de Apoio à Cultura, específicos para esse fim,
no valor de R$ 2.991.271,93(dois milhões, novecentos e noventa e um mil, duzentos e setenta e um
reais e noventa e três centavos.

 

Art. 4º Ficam destinados os recursos aos Editais de Chamamento Público de pessoas
físicas, instituições privadas sem fins lucrativos reconhecidas como utilidade pública, domiciliadas e
localizadas no Município de Joinville, regularmente constituídas, que tenham interesse em firmar
com esta Administração Pública Municipal Termo de Compromisso Cultural para a execução de
projetos de ações culturais selecionados por meio desta Chamada Pública.

 

I - 30% (trinta por cento) à área de Patrimônio Cultura Material e Imaterial, no valor de
até R$ 897.381,58 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e
cinquenta e oito centavos);

II - 70% (setenta por cento) às demais áreas, no valor de até R$ 2.093.890,35(dois
milhões, noventa e três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), o
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montante será dividido equitativamente entre Artes Gráficas e Plásticas 5 projetos de R$
27.566,20, totalizando R$ 137.831,00; Artesanato e Cultura Popular 8 projetos de R$
23.978,80, totalizando R$ 191.830,40; Cinema e Vídeo 7 projetos de R$ 70.261,50,
totalizando R$ 491.830,50; Circo 1 projeto R$ 53.242,00, totalizando R$ 53.242,00;
Dança 6 projetos de R$ 43.971,80, totalizando R$ 263.830,80; Edições de livros de arte,
literatura e humanidades 10 projetos de R$ 17.391,60 e 2 projetos de R$ 32.957,50,
totalizando R$ 239.831,00; Música e Ópera 10 projetos de R$ 38.383,10, totalizando R$
383.831,00; Radiodifusão Cultural 2 projetos de R$ 41.915,50, totalizando 83.831,00 e
Teatro 7 projetos de R$ 35.404,40, totalizando R$ 247.830,80, sendo contemplados em
dois mil e vinte 58 projetos no valor total de total de R$ 2.093.887,50.

 

Art. 5º Havendo saldo orçamentário paderá ler lançado novo edital, conforme interesse da
administração pública.

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville - DOEM.

Documento assinado eletronicamente por Jose Raulino Esbiteskoski,
Secretário (a), em 09/10/2020, às 13:25, 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 7335909 e o
código CRC 6692C197.

PORTARIA SEI - SEPROT.GAB/SEPROT.UPC

PORTARIA Nº 023/2020

 

Secretário Municipal de Proteção Civil e Segurança Pública, Bráulio César da Rocha
Barbosa, no exercício de suas atribuições em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363,
de 25 de janeiro de 2017, RESOLVE;

 

Art. 1º Homologar o Regimento Interno (Anexo I) da Comissão de Acompanhamento e
Operacionalização do SISTEMA DE PREVISÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS
CRÍTICOS, de que trata o Artigo 3º da PORTARIA - SEPROT.GAB/SEPROT.UPC Nº
019/2020. 

 

Art. 2º Aprovar o modelo do RELATÓRIO DO MONITORAMENTO
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HIDROMETEOROLÓGICO DE JOINVILLE (Anexo II).

 

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

 

ANEXO I

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVISÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS

CRÍTICOS

 

 

Capítulo I - Da Área de Atuação e Objetivo

 

Art 1º - A comissão, colegiado composto por membros da Gerência de Defesa Civil de
Joinville, de caráter consultivo, nomeados pela PORTARIA -
SEPROT.GAB/SEPROT.UPC Nº 019/2020, será regida por este Regimento Interno e
disposições legais pertinentes.

 

Parágrafo único - A área de atuação compreende os limites geopolíticos do Município de
Joinville.

 

Art 2º - A comissão tem o objetivo de promover a difusão local dos alertas de prevenção e
preparação, quanto aos prováveis eventos climáticos extremos na área de atuação, através
da análise crítica e refinamento das previsões fornecidas pelos órgãos estaduais e
federais.

 

Capítulo II - Das Competências

 

Art 3º - Compete à Comissão de Acompanhamento e Operacionalização do Sistema de
Previsão de Eventos Hidrológicos Críticos:

 

31 de 98

Nº 1558, sexta-feira, 09 de outubro de 2020



 

I - Coletar os boletins e resultados dos modelos de previsão hidrometeorológica publicados
nos sites oficiais e meios de comunicação das instituições homologadas pela comissão;

II - Organizar as informações em formulário de registro de comportamento
hidrometeorológico padrão;

III - Realizar a análise crítica das informações disponíveis na ótica da escala da área de
atuação;

IV - Deliberar sobre a necessidade de emissão de alerta público à população da área de
influência direta do evento;

III - Redigir o boletim de alerta a ser emitido para veiculação no site oficial e mídias
parceiras;

 

Parágrafo Único - A organização operacional do sistema será gerenciada pelo
Coordenador da Área de Defesa Civil.

 

Capítulo III - Do Procedimento Operacional

 

 

Art 4º - As ações do sistema operacional serão divididas por:

 

I - Acompanhamento diário de informações de previsão e modelagens hidrometeorológicas
oficiais;

II - Tratamento das informações e emissão de relatório de análise de probabilidade de
ocorrência de eventos extremos;

III - Veiculação de alerta de eventos extremos e orientações.

 

Art 5º - O acompanhamento das previsões e modelos de previsão oficiais homologados
será realizado diariamente, pelos técnicos responsáveis, que manterão contato entre si,
trocando conhecimento e expertises.

 

Art 6º - Os técnicos responsáveis elaborarão, sistematicamente, relatório de consolidação
das informações todas as segundas, quartas e sextas-feiras, com o objetivo avaliar
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e extrapolar a previsão para os próximos três dias vindouros.

 

Parágrafo Único - Quando os resultados da análise apontarem a necessidade
de ATENÇÃO ou EMERGÊNCIA para evento extremo dentro do intervalo de análise, a
periodicidade de realização dos relatórios consolidados deverá ser diária, até que a
condição adversa cesse.

 

Art. 5º - As informações devem ser organizadas em relatório padrão, ficando cada membro
da comissão responsável pelo preenchimento e análise específica correspondente a fonte
de informação pela qual é responsável pelo acompanhamento.

 

Parágrafo Único - O relatório padrão deverá conter, minimamente, gráficos e análise
pessoal sucinta e objetiva.

 

Art. 6º - Com base nas informações disponíveis e através da metodologia de pontuação de
risco apresentada no relatório padrão, será indicada a necessidade
de ATENÇÃO ou EMERGÊNCIA.

 

Parágrafo Único - Em caso de indicação de EMERGÊNCIA será redigido e publicado nota
de alerta de ocorrência de eventos extremos, contendo esclarecimentos e medidas de
prevenção e/ou mitigação.

 

Art. 7º - A redação e publicação do boletim de alerta de ocorrência de evento extremo ficará
sob responsabilidade do Coordenador e do Gerente de Defesa Civil de Joinville.

 

Capítulo IV - Sistemas de Informação Homologados e Responsáveis pelo
Acompanhamento

 

 

Art. 8º - Os sistemas de informação considerados homologados será composto pelas
seguintes fontes e responsáveis pelo acompanhamento:
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Modelo de Previsão Windy.com e INPE-CPTEC - Robison Negri – matrícula 98.424

EPAGRI/CIRAM e SIMEPAR - Maiko Alexander Bindemann Richter – matrícula 36.940

INMET e CEMADEN - André Rafael Possani Barboza – matrícula 40.104

Defesa Civil de Santa Catarina - Wivian Nereida Silveira - matrícula 21.533

 

§1° - Cada responsável deverá coletar informações de previsão dos seguintes eventos
climáticos: previsão de ocorrência de precipitação e precipitação acumulada, ocorrência de
ventos e rajadas extremas, inversões termais e de umidade severas, granizo, ocorrência de
maré astronômica e meteorológica altas e períodos prolongados de estiagem.

 

§2° - Nas análises deverão ser relacionados os eventos climáticos prováveis com os riscos
de dados na área de abrangência, de acordo com os indicadores e metodologia
apresentada no relatório padrão.

 

 

Capítulo V - Considerações Finais

 

 

Art. 9º - Na aplicação deste Regimento, as dúvidas e casos omissos serão dirimidos pela
Gerência da Defesa Civil de Joinville.

 

 

ANEXO II

 

 

RELATÓRIO DO MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO DE JOINVILLE

PERÍODO DE ANÁLISE XX A XX

 

 

34 de 98

Nº 1558, sexta-feira, 09 de outubro de 2020



Relatório padrão de previsão de eventos climáticos para Joinville, com base
na PORTARIA - SEPROT.GAB/SEPROT.UPC Nº 019/2020 e no Regimento
Interno homologado nesta portaria. 

 

Fonte:

Responsável:

IMAGENS E GRÁFICOS
RESUMO ANÁLISE

 

Fonte:

Responsável:

IMAGENS E GRÁFICOS
RESUMO ANÁLISE

 

Fonte:

Responsável:

IMAGENS E GRÁFICOS
RESUMO ANÁLISE

 

Fonte:

Responsável:

IMAGENS E GRÁFICOS
RESUMO ANÁLISE

 

ESCALA DE PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

 

 Probabilidade de Ocorrência

Escala
Muito BaixaBaixaMédiaAltaMuito Alta
1 2 3 4 5
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Análise de Magnitude x Probabilidade: na sequência segue a análise dos riscos
prováveis no período de monitoramento.

 

Ocorrências
Prováveis

Magnitude Crítica Analista Responsável

  RobisonMaikoAndréWivianSoma
Estiagem  ID < 40%      
Eventos de Maré L > 2,15      

Inundações e
Alagamentos

 60 mm/h

100 mm/24h
     

Vendavais  40 km/h      
Movimentação de
Massas

 60 mm / 24h      

Granizo
Previsão de
Ocorrência

     

Temperatura Máxima
> 35° C e Umidade >
85%

     

Temperatura Mínima  =< 10° C      
Umidade    < 60%      

 

 

Tomada de Decisão:

Alerta de Atenção igual ou maior que 12 pontos

Alerta de Emergência igual ou maior que 16 pontos
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REDAÇÃO DO COMUNICADO OFICIAL COORDENADOR

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Secretário (a), em 09/10/2020, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7314680 e o
código CRC AD3C9AA2.

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

 

Portaria 436/2020/NGP-GAB

 

O Secretário da Saúde, 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 terceira
avaliação de desempenho no estágio probatório do servidor Marcos Ferreira da
Silva, matrícula 52.553, os servidores:

 

Talita Zattar Salazar, matrícula 40.385, indicação dos servidores da área;

Jonathan Koehler, matrícula 46.266, indicação dos servidores da área;

Valdecir Michels, matrícula XXXXXXXXXXX, indicação do dirigente máximo
do órgão;

Adriano Luiz Flores, matrícula 32.790, indicação do dirigente máximo do órgão.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/10/2020, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7334719 e o
código CRC B128C541.

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

Portaria 440/2020/NGP-GAB

 

O Secretário da Saúde, 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 última avaliação de
desempenho no estágio probatório da servidora Maria Gilvana Novaes de
Souza, matrícula 48.877, os servidores:

 

Alice Mileski Couto, matrícula 30.371, indicada pelos servidores da área;

Fernanda Custódio, matrícula 46.824, indicada pelos servidores da área;

Marcia Hattenhauer, matrícula 32.491, indicada pelo dirigente máximo do
órgão;

Martilde Raabe, matrícula 44.343, indicada pelo dirigente máximo do órgão;

 

Fica revogada a Portaria nº 349/2020/NGP-GAB.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/10/2020, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7338772 e o
código CRC A0A1CADB.
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PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP

PORTARIA 490/2020 - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SUPERVISORES

NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL

DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE NO ÂMBITO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ

 

Em cumprimento aos artigos 10º e 11º da Lei nº 8.771, de 02 de dezembro de
2019, o Diretor-Presidente do Hospital São José, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Scheyla Fonseca Martins, matrícula 73.999,
c a r g o Enfermeiro, que foi devidamente indicada pela COREMU, para a função de
PRECEPTOR no Programa de Residência Multiprofissional em Neurologia - Enfermagem,  a
partir de 01/10/2020 até 31/10/2020;

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 16:20, 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 7329867 e o
código CRC 925C826E.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP

PORTARIA 491/2020 - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SUPERVISORES

NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL

DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE NO ÂMBITO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ
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Em cumprimento aos artigos 10º e 11º da Lei nº 8.771 de 02 de dezembro de
2019, o Diretor-Presidente do Hospital São José, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  DESIGNAR a servidora AMANDA CAROLINE NASS DA CRUZ,
matrícula 83.688, cargo NUTRICIONISTA, que foi devidamente indicada pela COREMU, para a
função de PRECEPTOR no Programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva -
Nutrição, a partir de 01/10/2020 até 31/12/2020;

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 16:20, 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 7329976 e o
código CRC B6493CDC.

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

Portaria 489/2020

 

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 última avaliação de
desempenho no estágio probatório da servidora Francine Bernardes Cardoso, matrícula 90.822,
os servidores:
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Dulcelei Martins, matrícula 76.155, indicação dos servidores da área;

Maria Solange Dornelles de Paula Galdino, matrícula 69.766, indicação dos
servidores da área;

Itajar Andrade dos Santos, matrícula 80.277, indicação dos dirigente máximo
do órgão;

Fernando Cesar Pereira Lima, matrícula 77.855, indicação dos dirigente
máximo do órgão.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 16:19, 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 7309494 e o
código CRC 93B49503.

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

Portaria 493/2020

 

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 terceira
avaliação de desempenho no estágio probatório da servidora Taina Raquel Bairos
Fernandes, matrícula 91.199, os servidores:

 

Juliane Bruno Gonçalves, matrícula 82.311, indicação dos servidores da área;

Taina Correia Salvador Pinheiro, matrícula 84.866, indicação dos servidores da
área;

Roger Michell da Silva Borges, matrícula 89.966, indicação dos dirigente
máximo do órgão;

Ivonei Bittencourt, matrícula 69.044, indicação dos dirigente máximo do órgão.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 16:19, 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 7336517 e o
código CRC 8829A6B2.

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

Portaria 494/2020

 

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 última avaliação de
desempenho no estágio probatório da servidora Carolina de Souza Leme, matrícula 90.644, os
servidores:

 

Simone Xavier da Costa Rita, matrícula 82.333, indicação dos servidores da
área;

Jessica Stewart Gomes de Oliveira Jonck, matrícula 85.877, indicação dos
servidores da área;

Diana Bispo da Silva, matrícula 89.166, indicação dos dirigente máximo do
órgão;

Josefa de Sousa, matrícula 77.655, indicação dos dirigente máximo do órgão.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 16:19, 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 7336658 e o
código CRC 2A7BEB14.
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PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UPA

PORTARIA Nº 194/2020

 

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

 

Resolve,

 

Art. 1º Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 20.0.125623-4, em face da
empresa Seletiva Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI (CNPJ nº 04.741.337/0001-00), para
apuração de eventual descumprimento parcial do Termo de Contrato nº 43/2020, pela ausência de
entrega dos materiais solicitados por meio do pedido nº 45, nos termos do Relatório Inicial SEI nº
7207459 - SAP.GAB/SAP.UPA, exarado pela Gerência da Unidade
de Processo Administrativo não Disciplinar em 02/10/2020.

 

Art. 2º O Processo Administrativo SEI nº 20.0.125623-4 será conduzido pelos
membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Julgamento nomeados pela Portaria nº
181/2020 (7153868), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1542, em
17 de setembro de 2020.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 07/10/2020, às 19:08, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7315764 e o
código CRC 8A79F21C.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UPA

PORTARIA Nº 198/2020

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,

43 de 98

Nº 1558, sexta-feira, 09 de outubro de 2020



nos termos do Decreto nº 28.094 de 02 de janeiro de 2017, em conformidade com a Lei Municipal
nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013 e Decreto nº 28.693 de 03 abril de 2017

 

Resolve,

 

Art. 1º Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 19.0.139637-9, em face da
empresa Parati Ltda (CNPJ nº 77.506.541/0001-10), para apuração de eventual descumprimento
parcial do Termo de Contrato nº 444/2018, no que tange à inobservância aos prazos pactuados para
cumprimento do objeto contratual, nos termos do Relatório Inicial SEI nº 7253801 -
SAP.GAB/SAP.UPA, exarado pela Gerência da Unidade de Processo Administrativo não
Disciplinar em 06/10/2020.

 

Art. 2º O Processo Administrativo SEI nº 19.0.139637-9 será conduzido pelos
membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Julgamento nomeados pela Portaria nº
181/2020 (7153868), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1542, em
17 de setembro de 2020.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 07/10/2020, às 19:08, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7322331 e o
código CRC E38C2CD2.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UPA

PORTARIA Nº 195/2020

 

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

 

Resolve,
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Art. 1º Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 20.0.116240-0, em face da
empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.. (CNPJ nº 00.802.002/0001-02), para apuração
de eventual reconhecimento de dívida, referente ao fornecimento dos produtos descritos
na Autorização de Fornecimento nº 43/2020, sem a devida contraprestação à empresa, nos termos
do Relatório Inicial SEI nº 7245651 - SAP.GAB/SAP.UPA, exarado pela Gerência da Unidade
de Processo Administrativo não Disciplinar em 02/10/2020.

 

Art. 2º O Processo Administrativo SEI nº 20.0.116240-0 será conduzido pelos
membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Julgamento nomeados pela Portaria nº
181/2020 (7153868), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1542, em
17 de setembro de 2020.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 07/10/2020, às 19:08, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7307141 e o
código CRC F3A22034.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UPA

PORTARIA Nº 196/2020

 

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

 

Resolve,

 

Art. 1º Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 20.0.092875-1, em face de
Edésio José Pereira (CPF nº 275.061.009-59) e Rosa da Silva Pereira (CPF nº 063.888.959-64),
para apuração de eventual existência de dívida pela continuidade da locação de imóvel após o
término da vigência do Termo de Contrato nº 186/2014, sem contraprestação, nos termos do
Relatório Inicial SEI nº 7206860 - SAP.GAB/SAP.UPA, exarado pela Gerência da Unidade
de Processo Administrativo não Disciplinar em 06/10/2020.
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Art. 2º O Processo Administrativo SEI nº 20.0.092875-1 será conduzido pelos
membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Julgamento nomeados pela Portaria nº
181/2020 (7153868), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1542, em
17 de setembro de 2020.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 07/10/2020, às 19:08, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7321857 e o
código CRC 20B373A8.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UPA

PORTARIA Nº 197/2020

 

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

 

Resolve,

 

Art. 1º Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 20.0.073783-2, em face da
empresa Savana Comercio de Veículos Ltda (CNPJ nº 24.706.364/0003-11), para apuração de
eventual existência de dívida pela prestação de serviços decorrentes das Dispensas de Licitação
nº 123/2019 e nº 124/2019, sem contraprestação à empresa, nos termos do Relatório Inicial SEI nº
7253989 - SAP.GAB/SAP.UPA, exarado pela Gerência da Unidade
de Processo Administrativo não Disciplinar em 06/10/2020.

 

Art. 2º O Processo Administrativo SEI nº 20.0.073783-2 será conduzido pelos
membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Julgamento nomeados pela Portaria nº
181/2020 (7153868), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1542, em
17 de setembro de 2020.
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Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 07/10/2020, às 19:08, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7322196 e o
código CRC DD8BA99A.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 221/2020

 

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 da data de publicação da
presente portaria, nos termos que seguem:

 

CONTRATO OBJETO FISCALIZADORES SUPLENTE

18/2020
Contratação de empresa para fornecimento e instalação

de equipamentos de streaming para a Câmara de
Vereadores de Joinville

João Batista de
Souza

 
André Guilherme

Teuber

Claudinei
Dias

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 07 de outubro de 2020.
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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 09/10/2020, 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 7329154 e o
código CRC B79BCD8E.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIRETORIA

Instaura Comissão de Sindicância para certificar a
regularidade na gestão do contrato 124/2018.

PORTARIA 2735/2020

 

A Diretora-Presidente, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Estatuto
Social Consolidado da Companhia Águas de Joinville,

RESOLVE:

 

Art. 1º Nomear, para compor a Comissão de Sindicância 004/2020, a fim de certificar a regularidade
na gestão do contrato 124/2018, cujo objeto é a execução de obras de implantação de rede coletora
de esgoto sanitário, ligações e estação elevatória de esgoto que atenderá parcialmente a bacia 10
(subbacia 3 e 4) no município de Joinville/SC, os seguintes funcionários:

 

Presidente

Fernanda do Prado

 

Demais membros

 Alexandre Damaceno

Josue Fabiano Melo
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Art. 2º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar relatório conclusivo, cujo
início dos trabalhos da comissão será contado a partir da publicação desta.

Art. 3º Após conclusão do trabalho proposto, considera-se a extinção da Comissão.

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

 

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 16:37, 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 7303701 e o
código CRC A4AE7F8B.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIRETORIA

Designação em substituição para a função de
Coordenador de Projetos de Expansão 4, por motivo
de férias.

PORTARIA Nº 2738/2020

 

A Diretora-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições legais, e
de acordo com o disposto no art. 31, inciso I, alínea "c" do Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville, e com a Cláusula Quadragésima Quarta, parágrafo único do Acordo
Coletivo de Trabalho vigente:

 

RESOLVE:

 

Art.1º Designar interinamente em substituição, por motivo de férias da funcionária Bianca Berndt, a
partir de 13/10 a 27/10/2020, o Senhor Marcos Lopes de Souza para a função de Coordenador de
Projetos de Expansão 4;

 

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 16:32, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7345816 e o
código CRC CCBF78F3.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 224/2020

 

Nomeia servidor
 

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

Resolve:

Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 09
de outubro de 2020:

- Luciano Schwartz, no cargo de Assessor Especial junto à Diretoria Administrativa.

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 09 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 09/10/2020, às 17:31, 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 7348122 e o
código CRC 28398E01.
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PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 223/2020

 

Nomeia servidor
 

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

Resolve:

Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 09
de outubro de 2020:

- Sandro Roberto de Macedo, no cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Operacional do Vereador
Rodrigo João Fachini - PSDB.

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 09 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 09/10/2020, às 17:31, 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 7348154 e o
código CRC E9714167.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD
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Portaria n° 222/2020

Transfere vínculo de servidor
 

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

Resolve:

Transferir, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de
09 de outubro de 2020:
 

- Andreia da Silva, do cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Operacional para o cargo de
Assessor Parlamentar de Apoio Técnico do Vereador Rodrigo João Fachini - PSDB.

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 09 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 09/10/2020, às 17:30, 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 7348182 e o
código CRC 0E685F53.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 225/2020
 

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

Resolve:

Exonerar, a pedido, do Quadro Permanente da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 09
de outubro de 2020:

- Arthur Rodrigues Dalmarco, do cargo de Procurador.

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 09 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 09/10/2020, às 17:30, 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 7348218 e o
código CRC 3A9A876B.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 226/2020

Nomeia servidor
 

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

Resolve:
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Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 13
de outubro de 2020:

- Cyntia Damaso Rodrigues Sifuentes, no cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Operacional do
Vereador Adilson Girardi – MDB.

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 09 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 09/10/2020, às 17:30, 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 7348243 e o
código CRC FE86DA99.

 

EDITAL SEI Nº 7342891/2020 - DETRANS.UNO

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE JOINVILLE – DETRANS

Eu Atanir Antunes - Autoridade de Trânsito do Município de Joinville - conforme Portaria
GABP 016-2018 (DETRANS), HOMOLOGO as decisões dos processos de Defesa de
Autuação, conforme disposto no Artigo 284, §1º do Código de Trânsito Brasileiro e
Resolução 619/2016 do CONTRAN, bem como faço saber a todos os interessados e ao
público em geral e torno público seus resultados.
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Os resultados dos recursos referem-se às infrações lavradas no âmbito do município de
Joinville, cuja competência seja aquela definida na Portaria 059/2007 do DENATRAN -
municipal e ou concorrentes quando lavradas por agentes de trânsito municipais.

Nos casos em que o processo for indeferido, a notificação de penalidade será
encaminhada ao endereço do proprietário, conforme disposto no Artigo 282 do Código de
Trânsito Brasileiro.

Relatório de processos lançados no sistema DETRANNET nos dias 08/10/2020 e
09/10/2020. 

 

Esta publicação possui como anexo(s) o(s) documento(s) SEI nº - 7342893.

 

ATANIR ANTUNES - AUTORIDADE DE TRÂNSITO

Documento assinado eletronicamente por Atanir Antunes, Gerente, em
09/10/2020, às 11:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7342891 e o
código CRC A882C1A6.

 

EDITAL SEI Nº 7346890/2020 - SEFAZ.UFT

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

Edital de Notificação de Lançamento

 

A Autoridade Fiscal infra assinada, no uso de suas atribuições, CIENTIFICA o
contribuinte abaixo relacionado da constituição do crédito tributário formalizado,
conforme descrito abaixo.
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Fica o contribuinte intimado a recolher seu débito no prazo de 30 (trinta) dias, ou apresentar
reclamação ao ato fiscal dentro do mesmo prazo, conforme Lei Municipal nº 4.857/2003.
Decorrido este prazo sem qualquer das providências acima citadas, o crédito fiscal será
inscrito em dívida ativa e emitida certidão para cobrança judicial.

A ciência do citado Auto de Infração será dada pelo presente Edital, nos termos do inciso III
do art. 93 e inciso III do art. 94, ambos da Lei Municipal nº 1330/73.

Fundamentação Legal dos Autos de Infração: Em cumprimento ao disposto nos artigos
113, § 2º, 127, II, § 1º e 197 da Lei Federal 5.172/66, combinado com o artigo 3º, II, 7º, II,
29, II, da Lei Municipal nº 1.715/79, arts. 1º, 5º, 24 a 27 do Decreto nº 11.969/2004, e artigo
28, §§ 4º ao 9º da Lei Complementar Municipal nº 155/2003, o Fisco informa ao
contribuinte supra que em razão da ausência de Cadastro Mobiliário Municipal do mesmo,
foi realizada a sua inscrição de ofício nos termos da legislação acima referida, pelo que
solicitam que seja realizada a devida regularização de seu estabelecimento, conforme
determina a Lei Complementar nº 84/2000 (Código de Posturas Municipal). Informamos
que a ausência de Cadastro Mobiliário Municipal corresponde a infração e obrigação
tributária acessória nos termos do art. 39, § 3º, II, da Lei Complementar Municipal nº
155/2003, que atribui a aplicação da penalidade, equivalente a 1 (uma) UPM – Unidade
Padrão Municipal.

Razão Social CONDOMINIO INDUSTRIAL EIXO SUL LTDA
Endereço R DA PEDREIRA, 100
Bairro Profipo
CNAE-Fiscal Principal 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
CNAE-Fiscal Secundário 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNPJ/CPF 09.519.589/0001-03
Início de Atividade 23/04/2008
Data do Cadastro de Ofício 10/09/2020

Valor do Auto de Infração nº 147/2020
Multa de 1 (uma) UPM R$ 300,24 (Valor da UPM do mês corrente)
TOTAL R$ 300,24 (Trezentos reais e vinte e quatro centavos)

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Luiz Roesler,
Servidor(a) Público(a), em 09/10/2020, às 15:25, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7346890 e o
código CRC 11E8CC9B.

 

EXTRATO SEI Nº 7303801/2020 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 05 de outubro de 2020.
Contrato: 155/2020 - Período: 09/10/2020 à 09/06/2021. 
Empresa: GAP GRUPO DE APOIO PSIQUIATRICO EIRELI, inscrita no CNPJ
21.918.243/0001-83.
Objeto: Contratação de internação em clínica psiquiátrica em regime fechado para transtorno
mental grave para usuário V. V. T. S., nascido em 04/12/2000, conforme Dispensa de Licitação
nº 371/2020.
Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Verba: 497 - 2 . 46001 . 10 . 302 . 6 . 2.2289 . 0 . 339000  - Fonte: 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/10/2020, às 10:03, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/10/2020, às 10:04, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7303801 e o
código CRC 836D19EE.

 

EXTRATO SEI Nº 6887540/2020 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 10 de agosto de 2020.
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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 6887533/2020 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0807/17 (SEI n.º 20.0.076762-6).
Autuado (a): Comercial e Importadora de Pneus Ltda.
Auto de Infração Ambiental n.º 1161/17.
 

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 08/10/2020, às 11:00, 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 6887540 e o
código CRC 858D425A.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2020, com os seguintes dados:

EMPRESA REGISTRADA: ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS: 
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Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário

1
CARVÃO ATIVADO

CÓD 21957
Quilograma 150000 R$ 7,10

Marca: Alphacarbo
Fabricante: Alphacarbo

Modelo / Versão: Alpha WU 810
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carvão Ativado de origem vegetal umectado para tratamento de água

potável para consumo humano, conforme norma ABNT NBR 15784:2017. ESPECIFICAÇÃO: aspecto sólido, preto,
fino, inodoro e pastoso; Número de Iodo: Mín. 800 mg/g ÍNDICE DE FENOL Máx. 3,5 g/L TEOR DE CINZAS Máx.

10 % ÍNDICE DE UMIDADE 30% +/- 2% GRANULOMETRIA: Peneira ABNT N 100 Mín. 99% Peneira ABNT N 200
Mín. 95% Peneira ABNT N 325 Mín. 90% TOXICIDADE – LIMITES (mg/kg)*: Arsênio (As) Máx. 16,0 Cromo (Cr)

Máx. 80,0 Chumbo (Pb) Máx. 16,0 Prata (Ag) Máx. 80,0 Mercúrio (Hg) Máx. 1,6

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 08/10/2020, às 12:01, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7331590 e o
código CRC 8C094E7C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7331632/2020 -
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° 1011/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada BMI PROSPER EIRELI, que versa sobre a Aquisição de materiais para higiene, limpeza
e hotelaria, para atender as necessidades do Hospital Municipal São José e das unidades da
Secretaria Municipal da Saúde de Joinville, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 3.080,00 (três
mil oitenta reais).

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

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 16:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7331632 e o
código CRC 0AED7AA5.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7328298/2020 -
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° 1020/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA, que versa sobre a Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de equipamentos de proteção individual para
enfrentamento da pandemia de COVID-19, através do Pregão Eletrônico n.º 004/2020 -
CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 003/2020, Processo Administrativo n.º 014/2020-
CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º 521/2020-CIS. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil
quatrocentos e quarenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2020, às 08:40, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 16:45, 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 7328298 e o
código CRC FDFF3DB4.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7329301/2020 -
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° 1013/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, que versa sobre a Aquisição de
materiais para higiene, limpeza e hotelaria, para atender as necessidades do Hospital Municipal São
José e das unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville, assinada em 06/10/2020, no
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valor de R$ 86,00 (oitenta e seis reais).

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

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 16:45, 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 7329301 e o
código CRC 6708976A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7328423/2020 -
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° 1015/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA, que versa sobre a Aquisição de
materiais de rouparia, segurança e apoio para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e
Hospital Municipal São José, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 11.136,00 (onze mil cento e
trinta e seis reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2020, às 08:40, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 16:45, 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 7328423 e o
código CRC D97B9D03.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7328345/2020 -
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° 1017/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, que versa sobre a Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de equipamentos de proteção individual para
enfrentamento da pandemia de COVID-19, através do Pregão Eletrônico n.º 004/2020 -
CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 003/2020, Processo Administrativo n.º 014/2020-
CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º 533/2020-CIS. Órgão Gerenciador:
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ:
03.222.337/0001-31, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 7.470,00 (sete mil quatrocentos e
setenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2020, às 08:40, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 16:45, 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 7328345 e o
código CRC A95DADE0.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7328200/2020 -
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° 1019/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que versa sobre a Aquisição de
Curativos especiais para a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal São José, assinada
em 07/10/2020, no valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2020, às 08:40, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 16:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7328200 e o
código CRC 6143B4A0.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7328131/2020 -
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° 937/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, que versa
sobre a Aquisição de Lixeiras, Contentores e Carros para Transportes de Resíduos para utilização
no Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, assinada em
21/09/2020, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2020, às 08:40, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 16:45, 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 7328131 e o
código CRC 3DB9AF39.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7319851/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 264/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada A.V. Comércio Atacadista Eireli, que versa sobre a aquisição de papel higiênico e
papel toalha, assinada em 07/10/2020, no valor de R$ 42.200,00 (quarenta e dois mil e duzentos
reais).
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 08/10/2020, às 15:12, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7319851 e o
código CRC DD88A7BD.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7299442/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 246/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sônia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Bogo-Filhos
Materiais de Construcao Ltda, que versa sobre a aquisição de material elétrico - fios e cabos -,
destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de
Educação, assinada em 05/10/2020, no valor de R$ 55.261,20 (cinquenta e cinco mil duzentos e
sessenta e um reais e vinte centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7299442 e o
código CRC F4B992A6.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7302263/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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250/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sônia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Fernando de Aviz
EPP, que versa sobre a aquisição de lousas de vidro temperado para as unidades
administradas pela Secretaria de Educação, assinada em 05/10/2020, no valor de R$ 8.415,84
(oito mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7302263 e o
código CRC 067559D6.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7302429/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 251/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sônia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Bogo-Filhos
Materiais de Construção Ltda, que versa sobre a aquisição de material hidráulico, destinados
às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação
de Joinville, assinada em 05/10/2020, no valor de R$ 20.548,08 (vinte mil quinhentos e quarenta e
oito reais e oito centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7302429 e o
código CRC 876122CD.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7310022/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 254/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sonia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Bogo Filhos Materiais
de Construção Ltda, que versa sobre a aquisição de materiais de construção - madeira para
construção, portas e afins, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas
pela Secretaria de Educação de Joinville, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 67.998,80
(sessenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7310022 e o
código CRC 68F24D8A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7312036/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 253/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sônia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Bogo Filhos Materiais
de Construção Ltda, que versa sobre a aquisição de materiais de construção - madeira para
construção, portas e afins, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades
administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, assinada em 06/10/2020, no valor de
R$ 24.722,55 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 08/10/2020, às 15:12, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7312036 e o
código CRC E79A54DD.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7310165/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 255/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sonia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Bogo Filhos Materiais
de Construção Ltda, que versa sobre a aquisição de material elétrico (eletrocalhas e eletrodutos),
destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de
Educação de Joinville, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 13.273,50 (treze mil duzentos e
setenta e três reais e cinquenta centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7310165 e o
código CRC CFD4EC3B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7310274/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 256/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sonia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Bogo Filhos Materiais
de Construção Ltda, que versa sobre a aquisição de material elétrico (eletrocalhas e eletrodutos),
destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de
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Educação de Joinville, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 65.917,50 (sessenta e cinco mil
novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7310274 e o
código CRC 572537D1.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7310336/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 257/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sonia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Apoio Materiais de
Construção Ltda, que versa sobre a aquisição de material hidráulico, destinados às manutenções
prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, assinada
em 06/10/2020, no valor de R$ 57.479,84 (cinquenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e
oitenta e quatro centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7310336 e o
código CRC FE79EE3F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7310483/2020 -
SAP.USU.ACO
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O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 252/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sonia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Bogo Filhos Materiais
de Construção Ltda, que versa sobre a aquisição de material hidráulico, destinados às
manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de
Joinville, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 3.599,60 (três mil quinhentos e noventa e nove
reais e sessenta centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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 7310483 e o
código CRC 217D6D92.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7310412/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 258/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sonia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Apoio Materiais de
Construção Ltda, que versa sobre a aquisição de material elétrico (eletrocalhas e eletrodutos),
destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de
Educação de Joinville, assinada em 06/10/2020, no valor de R$ 97.802,00 (noventa e sete mil
oitocentos e dois reais).

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 17:37, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7310412 e o
código CRC DE42089E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7341765/2020 -
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° 1614/2020, celebrada entre Município de Joinville - Hospital Municipal São
José, representada pelo Diretor Presidente, 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 17/09/2020, no valor de R$ 11.804,00 (onze mil
oitocentos e quatro reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/10/2020, às 14:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7341765 e o
código CRC 6F4F6D57.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7343273/2020 -
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° 1615/2020, celebrada entre Município de Joinville - Hospital Municipal São
José, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada
BAXTER HOSPITALAR 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 17/09/2020, no valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/10/2020, às 14:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7343273 e o
código CRC EF041A03.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7347238/2020 -
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° 1033/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada GENESIO A. MENDES & CIA LTDA, que versa sobre a Aquisição em caráter
emergencial do medicamento Pembrolizumabe 100 mg - frasco/ampola, a fim de atender a decisão
do Requerimento Administrativo nº 212/2020NAT em nome do paciente H.J., assinada em
09/10/2020, no valor de R$ R$ 221.615,82 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e quinze reais e
oitenta e dois centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/10/2020, às 16:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/10/2020, às 16:07, 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 7347238 e o
código CRC B1D261AC.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 7344826/2020 - IPREVILLE.UAD
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Joinville, 09 de outubro de 2020.

 

CONTRATO Nº 011/2020

 

CONTRATADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de
Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), DDR com E1, em
conformidade com as especificações constantes nos termos das concessões outorgadas pela Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com índice de reajuste com alíquota e data base
conforme determinado pelo poder concedente, para um período de 12 (doze) meses.

 

REFERENTE: Lei 8.666/93 e alterações, Dispensa Nº 014/2020.

 

VALOR MENSAL: R$ 449,00 (Quatrocentos e quarenta e nove reais).

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

 

 

Sergio Luiz Miers

Diretor-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Miers, Diretor
(a) Presidente, em 09/10/2020, às 13:22, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7344826 e o
código CRC 42557531.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 7338735/2020 - HMSJ.UFFH.AGC
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Joinville, 09 de outubro de 2020.
Contrato: 123/2020 - Período: 08/10/2020 à 31/12/2020. 
Empresa: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda, inscrita no CNPJ 44.734.671/0001-
51.
Objeto: Aquisição por Dispensa de Licitação do medicamento Rocurônio Brometo 10 mg/ml,
solução injetável, correspondentes a medicamento pertencente ao Elenco Básico, para atendimento
de demanda do Hospital Municipal São José, conforme Dispensa de Licitação nº 366/2020.
Valor: R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais).
Verba: 540 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 6 . 2.2304 . 0 . 339000 - 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/10/2020, às 10:03, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7338735 e o
código CRC 7282AE98.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 7338880/2020 - HMSJ.UFFH.AGC

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.
Contrato: 124/2020 - Período: 08/10/2020 à 08/04/2021. 
Empresa: Comercial Multville Ltda - EPP, inscrita no CNPJ 06.220.022/0001-43.
Objeto: aquisição de materiais hospitalares, EPIs, antissépticos e medicamentos para atendimento ao
COVID 19, conforme Pregão Eletrônico nº 267/2020.
Valor: R$ 34.080,00 (trinta e quatro mil oitenta reais).
Verba: 540 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 6 . 2.2304 . 0 . 339000  -  238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/10/2020, às 10:03, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/10/2020, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7338880 e o
código CRC 7AB699A0.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 7314334/2020 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 06 de outubro de 2020.
Contrato: 272/2015 (assinado em 24/04/2015).
22º Termo Aditivo RENOVANDO o Contrato por mais 06 (seis) meses, em caráter excepcional,
conforme Art. 57, §4º da Lei 8.666/93, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade
superior, vindo a vencer em 24/04/2021. Esta renovação se faz necessária devido à necessidade desta
Secretaria na continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI
Nº 7170182/2020 - SES.UOS.ATL e autorizado pelo DESPACHO SEI Nº 7308152/2020 -
SES.DAF. Termo assinado em 08/10/2020.
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 013/2015.
Empresa: Paulo Bez Batti O Comerciante – ME.
Verba: 493 – 46001.10.301.6.2.2288.3.3.90.00 – fonte de recurso – 238
            516 – 46001.10.304.6.2.2294.3.3.90.00 – fonte de recurso – 238
            497 – 46001.10.302.6.2.2289.3.3.90.00 – fonte de recurso – 238

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2020, às 17:55, 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,
Secretário (a), em 09/10/2020, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7314334 e o
código CRC EA410424.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 7337991/2020 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 08 de outubro de 2020.
Contrato: 283/2015 (assinado em 27/04/2015).
20º Termo Aditivo RENOVANDO o Contrato por mais 06 (seis) meses, em caráter excepcional,
conforme Art. 57, §4º da Lei 8.666/93, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade
superior, vindo a vencer em 27/04/2021. Esta renovação se faz necessária devido à necessidade desta
Secretaria na continuidade dos serviços, conforme solicitação através do MEMORANDO SEI
Nº 7174711/2020 - SES.UOS.ATL  autorizado pelo DESPACHO SEI Nº 7321603/2020 -
SES.DAF. Termo assinado em 09/10/2020.
Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de serviço de transportes, na forma
do Pregão Presencial n°. 013/2015.
Empresa: Osmar da Cunha O Empresário – ME.
Verba: 493 – 46001.10.301.6.2.2288.3.3.90.00 – fonte de recurso – 238
            528 - 46002.10.122.1.2.2299.3.3.90.00.00 – fonte de recurso – 102
            516 – 46001.10.304.6.2.2294.3.3.90.00 – fonte de recurso – 238

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/10/2020, 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,
Secretário (a), em 09/10/2020, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7337991 e o
código CRC 37EA2C62.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7339258/2020 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 09 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). ADELMO FERNANDES DO
ESPIRITO SANTO NETO no Processo Seletivo - Edital 005-2020-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 8.6 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 09/10/2020, às 08:33,
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 7339258 e o
código CRC 601E2501.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7339637/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). WELLINGTON FERNANDO DA
SILVA FERREIRA no Processo Seletivo - Edital 005-2020-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 8.6 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 09/10/2020, às 08:55,
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 7339637 e o
código CRC C3B31677.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7339907/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). ANA PAULA DE BRITO
OLIVEIRA no Processo Seletivo - Edital 005-2020-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 8.6 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 09/10/2020, às 09:09,
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 7339907 e o
código CRC B8B36C52.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7340310/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). CLEIDE DOS SANTOS SEGUNDO
no Processo Seletivo - Edital 003-2019 no Cargo 0636 - Auxiliar de Saúde Bucal, 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 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 09/10/2020, às 09:29, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7340310 e o
código CRC F6591B25.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7340322/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). KELI CRISTINA GIRALDI no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-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 8.6 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 09/10/2020, às 09:32,
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 7340322 e o
código CRC C0979BF5.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7340847/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação do Senhor GUILHERME DOS SANTOS ALCANTARA no
Processo Seletivo de - Edital 005-2020-SGP no Cargo Médico Plantonista
Anestesiologista, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com
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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 09/10/2020, às 09:49, 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 7340847 e o
código CRC 39ACC031.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7341277/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação do Senhor PAULO ROBERTO DE PAULI no
Processo Seletivo de - Edital 005-2020-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 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/10/2020, às 10:06, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7341277 e o
código CRC 4082C688.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7341420/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). ANA LUCIA BAPTISTA DE
LIMA no Processo Seletivo - Edital 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.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/10/2020, às 10:14,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7341420 e o
código CRC 096141CF.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7341845/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ROSINETE FERREIRA DE PAULA 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 09/10/2020, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7341845 e o
código CRC 7651040D.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7341926/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). ANDRE SANTOS ARAUJO no
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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 09/10/2020, às 10:37,
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 7341926 e o
código CRC 4E7042D5.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7342141/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação da Senhora LUZILENE MONTEIRO PEDROSA
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
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/10/2020, às 10:43, 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 7342141 e o
código CRC 6963F06C.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7342269/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ELEUCY DA SILVA SANTOS 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 09/10/2020, às 10:50, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7342269 e o
código CRC 587F7182.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7342930/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

 

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). LEONARDO PIANA SABALLA 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 09/10/2020, às 11:21,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7342930 e o
código CRC 97EF709B.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 7329055/2020 - 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 121/2020 destinada a contratação de empresa especializada
para execução da obra que prevê a construção do Parque Sambaqui Guaíra no município de
Joinville (SC), bem como o julgamento efetuado pela Comissão de Licitação, adjudicando o objeto
licitado à empresa vencedora, qual seja: Paleta Engenharia e Construções Ltda
– R$ 1.080.496,39.
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Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 08/10/2020, às 10:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 13:13, 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 7329055 e o
código CRC 7CCD2A3B.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 7346233/2020 - SES.UCC.ASU

 

O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde leva ao
conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo licitatório levado a efeito
através do Pregão Eletrônico 293/2020, UASG 460027, destinado à aquisição de Materiais de
Enfermagem I para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde
de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José, bem como o julgamento efetuado pelo
Pregoeiro, adjudicando o objeto licitado a empresa classificada e seus respectivos itens e valores
unitários, quais sejam: Altermed Mat. Medico Hosp. Ltda: Item 2 - R$ 19,80. Item 11 - R$ 2,22.
Item 43 - R$ 4,98. Item 52 - R$ 2,78. Item 53 - R$ 5,11. Cir. Nossa Senhora - Eireli: Item 3 - R$
0,0679. Item 4 - R$ 0,0679. Item 64 - R$ 1,30. Item 65 - R$ 1,25. Joaomed Com. de Mat.
Cirurgicos S/A: Item 55 - R$ 0,27. Item 88 - R$ 2,95. Item 93 - R$ 0,85. Item 94 - R$ 0,94. Item 95
- R$ 1,10. Open Farma Com. de Prod. Hosp. Ltda: Item 5 - R$ 0,06. Item 6 - R$ 0,06. Item 8 - R$
0,06. Item 67 - R$ 0,07. Item 87 - R$ 2,50. Parcomed Com.e Repres. de Prod. Farmaceuticos Ltda:
Item 46 - R$ 4,76. Polysuture Ind. e Com. Ltda: Item 44 - R$ 5,25. Produvale Prod. Hosp. Ltda:
Item 7 - R$ 0,0682. Item 14 - R$ 1,21. Item 96 - R$ 9,30. Unity Instr. de Teste e Medicao Ltda:
Item 100 - R$ 38,00. X Med Hospitalar Ltda: Item 61 - R$ 2,47. Infinity Med. Eireli: Item 79 - R$
11,20. DL Distri. de Med. Eireli: Item 81 - R$ 2,08. Restaram FRACASSADOS os itens: 31, 33,
35, 62, 75, 76, 77, 78, 90, 91 e 92.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/10/2020, às 15:34, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/10/2020, às 15:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

86 de 98

Nº 1558, sexta-feira, 09 de outubro de 2020



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7346233 e o
código CRC 3699284A.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7319042/2020 - 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 do Pregão Eletrônico nº 259/2020 - UASG 453230, destinado à prestação de serviço
com retroescavadeira 4x4, para atender os serviços de pavimentação, realizados pela SEINFRA -
Unidade de Pavimentação nas suas respectivas áreas de abrangência, bem como o julgamento
efetuado pela pregoeira, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora em seu respectivo item e
valor unitário, qual seja: MX TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA, Item 01 – R$
55,00.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2020, às 12:03, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 07/10/2020, às 15:00, 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 7319042 e o
código CRC C088C3FF.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 7334207/2020 - 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 Concorrência
nº 312/2020 destinado a Pavimentação em Asfalto das ruas: Rua Dilma Virgilina Garcia, Rua
Emília Silva Denke, Rua Guaíra, Rua Helena Casagrande Ramos, Rua Otto Max Petersen,
Rua Realcy Silveira e Rua São Januário, na Data/Horário: 12/11/2020 às 09 horas, para
recebimento e abertura dos invólucros. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 08/10/2020, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, 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 7334207 e o
código CRC 1D84CB2B.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7311113/2020 - 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
Eletrônico nº 273/2020, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios perecíveis, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e serviços
da Secretaria de Assistência Social de Joinville, na Data/Horário: 22/10/2020 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 07/10/2020, às 12:03, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 07/10/2020, às 15:01, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7311113 e o
código CRC E099325E.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7322111/2020 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público
que, conforme as Leis 13.979/2020 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão
Eletrônico SRP nº. 352/2020, destinado a aquisição de Filtro Hepa para atendimento ao
COVID 19, na Data/Horário: 23/10/2020 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 460027.
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 07/10/2020, às 15:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 07/10/2020, às 15:56, 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 7322111 e o
código CRC B2BC4FEA.

COMUNICADO SEI Nº 7324458/2020 - SES.UOS.AMN

Joinville, 07 de outubro de 2020.
 

O Município de Joinville através da Secretaria da Saúde - Área de Manutenção e Comissão de fiscalização instituída
pela PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020/SMS/HMSJ, referente ao TERMO DE CONTRATO Nº 156/2020,
firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a empresa
Powertec Geradores LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e
corretiva em grupo geradores, na forma do Pregão Eletrônico nº 008/2020, considerando o disposto no Memorial
Descritivo para o Item 2.3.2 - Da Manutenção Corretiva, subitem d.3, leva ao conhecimento dos interessados os
preços obtidos junto ao mercado, pela Contratada e Contratante, para fornecimento de peças, componentes ou
acessórios conforme segue:
 
ITENS DO ORÇAMENTO

PEÇAS
MENOR VALOR
VALOR UNITÁRIO

BOMBA D'ÁGUA PERKINS 1104 R$ 1.684,00
 
Esta publicação visa oportunizar a manifestação pública, por parte de pessoa jurídica, acerca dos preços propostos para
aquisição de peças e componentes  para manutenção corretiva, com vistas a obtenção de menor preço. Fica
estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da publicação, para que os interessados apresentem
proposta com menor preço junto a Secretaria de Saúde, à R. Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC,
89218-035, das 13:00 às 17:00 horas.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Aparecida Villela,
Coordenador (a), em 08/10/2020, às 15:50, 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 Tiago Tamanini Pereira,
Gerente, em 09/10/2020, às 09:28, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7324458 e o
código CRC F97183E8.

 

ERRATA SEI Nº 7343994/2020 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

O MUNICÍPIO DE JOINVILLE, por intermédio da Secretaria de Cultura e
Turismo torna público para conhecimento dos interessados, a Errata referente ao Edital nº
001/SECULT/2020, cujo objeto é o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas domiciliadas e
sediadas no Município de Joinville, que tenham interesse em firmar com esta Administração Pública
Municipal Termo de Compromisso Cultural para a execução de projetos de ações culturais
selecionados por meio deste Edital, com fulcro no inciso III, do art. 2.º da Lei Federal nº 14.017, de
29 de junho de 2020 e Decreto nº 39.557, de 02 de outubro 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, publicado em 06/10/2020 no
Diário Oficial Eletrônico do Município n. 1555.

 

 

 

Onde se lê:

"11. DA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
CULTURAL

11.1 A assinatura do Termo de Credenciamento Cultural e demais documentos
vinculados a este instrumento, serão realizadas de modo presencial na Secretaria de Cultura e
Turismo, mediante prévio agendamento através do telefone (47) 3433-2190.

11.1.1 No ato da assinatura o proponente deverá apresentar documento de
identidade civil original com foto.

11.2 Serão aceitos como documentos de identidade para fins de assinatura
eletrônica externa: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado
de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como
identidade; carteira de trabalho; carteira de identidade do trabalhador e carteira nacional de
habilitação (somente modelo com foto).

11.2.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de
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nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante,
carteiras funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou
danificados.

11.3 O termo de responsabilidade terá sua assinatura comparada com o
documento apresentado."

 

 

Leia-se:

 

"11. DA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
CULTURAL

11.1 A assinatura do Termo de Credenciamento Cultural e demais documentos
vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo
o(s) o proponente cultural, ou, seu representante legal providenciar a sua assinatura eletrônica
externa, de acordo com Instrução Normativa n° 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal
n° 27.082/2016.

11.1.1 O proponente cultural, poderá providenciar a solicitação de usuário externo
certificado para assinatura eletrônica de acordo com o que estabelece o "Manual do Usuário
Externo" disponível nos seguintes links: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-
em-autosservico e https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-auto-serviço.

11.1.2 Após declarado classificado, o proponente cultural, ou seu representante
legal deverá estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica,
nos termos do Decreto nº 27.082/2016, sob pena de decair do direito de assinar o Termo de
Compromisso Cultural e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2 É de responsabilidade exclusiva do proponente cultural ou seu representante
legal a solicitação da criação da assinatura eletrônica

11.3 A criação e a redefinição da assinatura eletrônica dependem da solicitação de
assinatura eletrônica com o envio do Termo de Responsabilidade devidamente assinado e com o
envio de documento com foto e assinatura do requerente.

11.4 Serão aceitos como documentos de identidade para fins de assinatura
eletrônica externa: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado
de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como
identidade; carteira de trabalho; carteira de identidade do trabalhador e carteira nacional de
habilitação (somente modelo com foto).

11.5 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento,
CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras
funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

11.6 O termo de responsabilidade terá sua assinatura comparada com o
documento apresentado.

11.7 O servidor público autorizado procederá com a avaliação da documentação
recebida e realizará a concessão de acesso ao usuário externo.

91 de 98

Nº 1558, sexta-feira, 09 de outubro de 2020

http://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autosservico
http://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-auto-servi%C3%A7o
http://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-auto-servi%C3%A7o


11.8 A assinatura eletrônica é de uso pessoal e intransferível e sua divulgação é
vedada sob qualquer hipótese.

11.9 O usuário é o responsável pela exatidão das informações prestadas, quando
de seu credenciamento, assim como pela guarda, sigilo e utilização da assinatura eletrônica, não
sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido, nos termos da Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do Decreto nº 21.863, de 30 de janeiro de 2014."

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Raulino Esbiteskoski,
Secretário (a), em 09/10/2020, às 13:00, 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 7343994 e o
código CRC 11FB58C8.

 

ERRATA SEI Nº 7344888/2020 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 09 de outubro de 2020.

O Secretário de Cultura e Turismo, José Raulino Esbiteskoski, no uso de suas
atribuições torna público para conhecimento dos interessados, a Errata referente a PORTARIA nº
82/2020/SECULT, que dispõe sobre o cadastro de pessoas físicas e jurídicas beneficiárias das
ações emergenciais destinadas ao setor artístico e cultural de que trata a Lei Nacional nº 14.017, de
29 de junho de 2020, em seu artigo 2º, inciso II, à serem adotadas durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, publicada em
06/10/2020 no Diário Oficial Eletrônico do Município n. 1555.

 

Onde se lê:

"Art. 31 A assinatura do Termo de Compromisso e demais documentos
vinculados a este instrumento, serão realizadas de forma presencial na Secretaria de Cultura e
Turismo, das 08:00 às 14"

 

Leia-se:
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"Art. 31 A assinatura do Termo de Compromisso e demais documentos
vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo os
aprovados, ou, representantes legais, providenciarem a solicitação de usuário externo certificado
para assinatura eletrônica de acordo com o que estabelece o "Manual do Usuário Externo"
disponível nos seguintes links: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-
autosservico e https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-auto-serviço de
acordo com Instrução Normativa n° 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
27.082/2016.

 

 

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7344888 e o
código CRC 92000E66.

 

EXTRATO DE TERMO DE DECISÃO DE PROCESSO ADM. SEI Nº 7332073/2020 -
SAP.UPA.AAJ

 

 

Joinville, 08 de outubro de 2020.

 

A Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Termo de
Decisão SEI nº 7310831 - SAP.GAB, exarado pela autoridade competente da Secretaria
Administração e Planejamento em 06/10/2020 nos autos do Processo Administrativo SEI nº
17.0.030983-5, instaurado em face da empresa Egon Kluk Stadler - ME (CNPJ nº
25.306.696/0001-00), pela Portaria nº 80/2017 (0822640) com o objetivo de apuração de existência
de descumprimento da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº
213/2016, referente à escusa de fornecer os produtos registrados na ARP, bem como não
apresentação das certidões de regularidade fiscais solicitadas, por meio do qual DECIDE pela
aplicação das seguintes penalidades: a) multa em favor do Município no montante de R$
2.831,97 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos); b) impedimento de
licitar e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta pelo prazo de
04 (quatro) anos, devendo, ainda, ser descredenciada do Cadastro Central de Fornecedores do
Município de Joinville e do SICAF.
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 08/10/2020, às 15:24, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 08/10/2020, 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 7332073 e o
código CRC 714F14E5.

RESUMO DO JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔN., SEI Nº
7323214/2020 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva ao
conhecimento dos interessados o julgamento do recurso referente ao processo licitatório de Pregão
Eletrônico SRP nº. 227/2020, destinado a aquisição de tablets, carregadores e capas protetoras
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Diante aos motivos expostos
nos Julgamentos do Recurso, a Pregoeira decide NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pela empresa MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP, sendo tal decisão acolhida pela
autoridade superior. O Julgamento do Recurso encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados
nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG
460027.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2020, às 16:20, 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 Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2020, às 16:27, 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 7323214 e o
código CRC B60EE853.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 354/2020

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
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Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
147/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa Direta Telecomunicações
LTDA, que tem por objeto a locação de equipamentos de radiocomunicação fixos e móveis com
tecnologia digital, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de
Referência, conforme especificações, na forma do Pregão Eletrônico n° 097/2020.

Giovani José Osmarini, Matrícula N° 423 - Gestor do Contrato

Jamil Rebelo Gomes, Matrícula N° 601 - Fiscal Titular - Técnico

Julio Cesar Gomes de Oliveira, Matrícula N° 836 - Fiscal Suplente - Técnico

Rafael Luiz Passoni Sanches, Matrícula N° 703 - Fiscal Titular - Operação

Marilise Patricia Riedel, Matrícula N° 455 - Fiscal Suplente - Operação

 

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 09/10/2020, às 10:59, 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 7342211 e o
código CRC 6798FCA5.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 353/2020

Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
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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
179/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa Alphacarbo Industrial
LTDA, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de carvão ativado, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, conforme
especificações, na forma do Pregão Eletrônico nº 108/2020.

 

Rafael Luiz Passoni Sanches, Matrícula n° 703 - Gestor Titular

Fernando Vieira, Matrícula n° 767 - Fiscal Titular

Maico Aurélio Huch, Matrícula n° 457 - 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;

h) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
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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 09/10/2020, às 10:59, 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 7339548 e o
código CRC A287D8D6.
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