
    Nº 2178, quarta-feira, 22 de março de 2023

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 646, DE 22 DE
MARÇO DE 2023.
 

Altera o Anexo VI "Requisitos Urbanísticos para
uso e Ocupação do Solo" da Lei Complementar nº
470 de 09 de janeiro de 2017 que "redefine e
institui, respectivamente, os Instrumentos de
Controle Urbanístico - Estruturação e
Ordenamento Territorial do Município de
Joinville, partes integrantes do Plano Diretor de
Desenvolvimento Sustentável do Município de
Joinville e dá outras providências".

 

O Prefeito Municipal 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 complementar:

 

Art. 1º Inclui a Observação (4) na Tabela 6 de 7 do Anexo VI "Requisitos
Urbanísticos para uso e Ocupação do Solo" da Lei Complementar nº 470 de 09 de janeiro de 2017,
que terá a seguinte redação:

(4) Permitido o acondicionamento de produtos em embalagens individuais desde
que não haja a guarda e/ou circulação de veículos e equipamentos de grande porte.

 

Art. 2º A alteração descrita no Artigo 1º fica representada no "Anexo A", parte
integrante desse Projeto de Lei Complementar.

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Adriano Bornschein Silva

Prefeito
 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2023
Origem: Poder Legislativo

Autoria: Vereador Érico Vinicius
Vereador Kiko do Restaurante

Vereador Maurício Peixer.
 

Esta lei complementar possui como anexo o documento SEI nº 0016304709.

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:05, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016315462 e o
código CRC F9558A5C.

DECRETO Nº 53.973, de 22 de março de 2023.

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 por Conveniência da Administração, na Secretaria de Saúde, a partir de 14 de abril
de 2023, com base no artigo 10, inciso III, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a)

 

Fernanda Diel, matrícula 56946, do cargo de Enfermeiro.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016307294 e o
código CRC 4DD6183B.

DECRETO Nº 53.972, de 22 de março de 2023.

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 Educação, a partir de 19 de março de 2023:

 

Gloria Abreu Oliveira da Roza, matrícula 55005, do cargo de Professor 6 °- 9°
Ano Ensino Fundamental Língua Portuguesa, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016307245 e o
código CRC C550A566.

DECRETO Nº 53.974, de 22 de março de 2023.
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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, no Hospital Municipal São José, a partir de 06 de abril de 2023:

 

Elizabeth do Socorro Pereira Tavares Persike, matrícula 99366, do cargo de
Enfermeiro, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016307537 e o
código CRC 8D356706.

DECRETO Nº 53.968, de 22 de março de 2023.

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 por Conveniência da Administração, na Secretaria de Educação, a partir de 15 de
abril de 2023, com base no artigo 10, inciso III, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a)

 

Eliane da Silva Figueiredo, matrícula 58137, do cargo de Professor Ensino
Fundamental Inglês.
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Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016307076 e o
código CRC ABEC9929.

DECRETO Nº 53.965, de 22 de março de 2023.

 

Promove Exoneração
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e com o artigo 33, da Lei
Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008.

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Assistência Social, a partir de 21 de março de 2023:

 

Joana Faria de Camargo, matrícula 41789, do cargo de Agente Administrativo.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016306801 e o
código CRC 48C98B71.

DECRETO Nº 53.971, de 22 de março de 2023.

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 por Conveniência da Administração, na Secretaria de Educação, a partir de 14 de
abril de 2023, com base no artigo 10, inciso III, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a)

 

 Bruna Eloize Taborda Ribas, matrícula 57634, do cargo de Professor 1°-5° ano
Ensino Fundamental Séries Inicias.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016307198 e o
código CRC 1C912A7D.

DECRETO Nº 53.967, de 22 de março de 2023.
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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, no Hospital Municipal São José, a partir de 15 de abril de 2023:

 

Omar Pacheco Cardoso, matrícula 99660, do cargo de Médico Plantonista
Ortopedista, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016306845 e o
código CRC 00F3AF45.

DECRETO Nº 53.975, de 22 de março de 2023.

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 27 de março de 2024, na Secretaria da Saúde, a partir de
27 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Ramon Evelio Arzola Calvo, matrícula 58.365, para o cargo de Médico da
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Estratégia de Saúde da Família.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016307564 e o
código CRC A00CFF1A.

DECRETO Nº 53.970, de 22 de março de 2023.

 

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 Educação, a partir de 15 de abril de 2023:

 

Vitoria de Azevedo Manhaes Fonseca, matrícula 54648, do cargo de Auxiliar de
Educador, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016307143 e o
código CRC 2AA699C5.

DECRETO Nº 53.966, de 22 de março de 2023.

 

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 19 de março de 2023:

 

Maria Eduarda de Oliveira Miano, matrícula 54165, do cargo de Médico
Plantonista Clinica Médica, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016306826 e o
código CRC 7688A008.

DECRETO Nº 53.969, de 22 de março de 2023.

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 por Conveniência da Administração, na Secretaria de Saúde, a partir de 14 de abril
de 2023, com base no artigo 10, inciso III, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a)

 

Suellen Salomao Gaspar , matrícula 57011, do cargo de Enfermeiro.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016307107 e o
código CRC 698D72AF.

DECRETO Nº 53.963, de 22 de março de 2023.

 

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 Educação, a partir de 18 de abril de 2023:

 

Fernanda Klafke, matrícula 55236, do cargo de Engenheiro Civil, com base no
artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016306575 e o
código CRC 5CBDD937.

DECRETO Nº 53.964, de 22 de março de 2023.

 

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, no Hospital Municipal São José, a partir de 19 de abril de 2023:

 

Elaine de Andrade Lima dos Santos, matrícula 99649, do cargo de Enfermeiro,
com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito
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Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 22/03/2023, às 19:07, 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 0016306622 e o
código CRC 6EC9C769.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.NAD

PORTARIA SAMA Nº 053/2023

O Secretário de Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 43.879 de 24 de agosto de 2021, em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº
9.219 de 12 de julho de 2022,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Nomear a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Ata de
Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 458/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE
JOINVILLE – Secretaria de Meio Ambiente e a empresa R.S. Eletro Ltda, inscrita no CNPJ nº
34.887.479/0001-41, cujo objeto consiste na futura e eventual aquisição de condicionadores de ar
split 30.000BTUs com instalação e aquisição de frigobar:

 

I - Luciéle Saragossa, matrícula n° 38050 - Efetivo;

II -  Jessica Alves Peroni, matrícula n° 48805 - Efetivo;

III - Paulo Cesar Lourenço da Silva, matrícula n° 48324 - Efetivo;

IV - Adriane Blank Dobrotnick, matrícula n° 24142 - Suplente;

V - André Luis Matiuzzi, matrícula n° 38502 - Suplente.

 

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;
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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 arquivo 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 formalmente 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
rescisão do contrato.

 

Art. 3º Os servidores devem ser previamente comunicados pela chefia imediata
da indicação para exercer o encargo de fiscal de contrato, bem como devem ser capacitados e
orientados para o exercício de suas funções.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi, Diretor
(a) Executivo (a), em 22/03/2023, às 14:51, 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 0016309871 e o
código CRC 32407DA7.

PORTARIA SEI - SEFAZ.GAB/SEFAZ.NAD

PORTARIA Nº 08/2023/SEFAZ/GAB

 

O Secretário da Fazenda, no exercício de suas atribuições,
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RESOLVE,

 

Art. 1º Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 011/2019, firmado entre o Município de Joinville -
Secretaria da Fazenda e o Banco Bradesco S.A., cujo objeto é operar recebimentos de créditos
tributários e não tributários do Município, no padrão FEBRABAN.

 

Fiscais:

Caio Pires do  Amaral – matrícula nº 39897 - Titular;

Aline Cristine Nasario Vargas – matrícula  nº 35775 - Titular;

Micheli da Costa Araujo, matrícula nº  37427- Titular.

Deleon da Rosa, matrícula nº 44023 - Suplente

   

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 09/2022/SEFAZ/GAB (SEI 0012608861),
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publicada em 20/04/2022.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina dos Santos de
Sant Ana, Diretor (a) Executivo (a), em 17/03/2023, às 15:59,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Martins Alves,
Secretário (a), em 17/03/2023, às 16:00, 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 0016210353 e o
código CRC E770D41E.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.UPA/SAP.UPA.AAJ

PORTARIA Nº 082/2023 - ADITAMENTO DA PORTARIA Nº 150/2020

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 40.290, de 04 de janeiro de 2021, em conformidade com a Lei Municipal
nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013 e Decreto nº 30.159, de 05 de dezembro de 2017, 

 

Resolve,

 

Art. 1º Aditar a Portaria nº 150/2020, publicada em 10/08/2020 no publicada no
Diário Eletrônico do Município nº 1512, nos seguintes termos:

 

Onde se lê: "(...) Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 19.0.156086-1, em
face da empresa Imobiliária Aliança Ltda - ME (CNPJ nº 04.041.587/0001-38), para apuração de
eventual reconhecimento de dívida pela continuidade de aluguel de imóvel após o término da
vigência do Contrato nº 423/2014 sem a devida contraprestação pela Administração (...)".

Leia-se: "(...) Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 19.0.156086-1, em face
da empresa Parceria Administração e Participação Ltda (CNPJ nº 02.763.906/0001-93), para
apuração de eventual reconhecimento de dívida pela continuidade de aluguel de imóvel após o
término da vigência do Contrato nº 423/2014 sem a devida contraprestação pela Administração
(...)".
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016246712 e o
código CRC D0376371.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.NAD

PORTARIA SAMA Nº 022/2022

O Secretário de Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº
43.879 de 24 de agosto de 2021, em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 9.219
de 12 de julho de 2022,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 269/2019, firmado
entre o Município de Joinville/Secretaria de Meio Ambiente - SAMA e a empresa D.V.T.
- Participações Ltda, cujo objeto é a Locação de três imóveis, todos situados nesta
cidade, destinados a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, Secretaria da
Saúde e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON.

Parágrafo único. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização é composta pelos
seguintes fiscais:

I - Luciéle Saragossa, matrícula n° 38050 - Efetivo;

II -  Jessica Alves Peroni, matrícula n° 48805 - Efetivo;

III - Paulo Cesar Lourenço da Silva, matrícula n° 48324 - Efetivo;

IV - Adriane Blank Dobrotnick, matrícula n° 24142 - Suplente;

V - André Luis Matiuzzi, matrícula n° 38502 - Suplente.

 

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:
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Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no 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 arquivo 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 formalmente 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 rescisão do
contrato.

 

Art. 3º Os servidores devem ser previamente comunicados pela chefia imediata da
indicação para exercer o encargo de fiscal de contrato, bem como devem ser capacitados e
orientados para o exercício de suas funções.

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogando a portaria 010/2021
disponibilizada no diário oficial nº1640. 

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi, Diretor
(a) Executivo (a), em 22/03/2023, às 14:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016229118 e o
código CRC 9C4171F9.

PORTARIA SEI - SEFAZ.GAB/SEFAZ.NAD

PORTARIA Nº 5/2023/SEFAZ/GAB
 

O Secretário da Fazenda, no exercício de suas atribuições,

 

RESOLVE,

 

Art. 1º Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 577/2019, firmado entre o Município de Joinville -
Secretaria da Fazenda e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados São
Miguel do Oeste - SICOOB São Miguel SC, cujo objeto é operar recebimentos de créditos
tributários e não tributários do Município, no padrão FEBRABAN.

 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização:

Caio Pires do Amaral, matrícula nº 39897 - Titular

Micheli da Costa Araujo Agostini, matrícula nº 37427 -Titular

Tomas Allgayer Freitag , matrícula nº 43368 - Titular

Fernão Oliveira Picanco, matrícula  nº 38486 - Suplente

    

Art. 2º À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do termo de
credenciamento compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações pactuadas;

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 CREDENCIADA 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 do termo de credenciamento, assim como o edital de licitação,
termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
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se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela
CREDENCIADA;

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

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

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

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

 

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 27/2021/SEFAZ/GAB (SEI 8805475),
publicada em de 15/04/2021.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina dos Santos de
Sant Ana, Diretor (a) Executivo (a), em 17/03/2023, às 15:59,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Martins Alves,
Secretário (a), em 17/03/2023, às 16:00, 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 0016211213 e o
código CRC 8989E799.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DOE/SEINFRA.UNO/SEINFRA.UNO.ACI

Portaria nº 207/2023/SEINFRA/UNO

 

O Diretor Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas
atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria nº 196/2022 - SEINFRA.GAB

 

Resolve,

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato
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nº 196/2023 da empresa A.R. Materiais de Construção Eireli, cujo objeto refere-se à aquisição de
materiais para atender a fabricação de artefatos de cimento,  na forma de Pregão Eletrônico nº
007/2022.

 

Fiscais da Unidade de Obras:

 

Fiscais Titulares:

Adelcio Carlos Vieira – Matrícula: 19.321;

Aurelio Flenik - Matrícula: 17.146;

Ana Paula Burg Rech Brizot – Matrícula: 56.983.

 

Fiscal Suplente:

Emerson Luiz Pagani - Matrícula: 38.707.

 

Fiscais da Unidade Regional de Obras Nordeste:

Titulares:

Claudio Habitzreuter, matrícula 55408

Fábio Nasário Damásio - matrícula 38285

Edivaine Ev, matrícula 36930

Suplentes:

Jane Costa Damásio - matrícula 25756

Marcos Aurélio Nascimento - matrícula 16329

Josiane da Silva Fernandes - matricula  29714

 

Fiscais da Unidade Regional de Obras Sudeste:

Titulares:

Diego Tamanini- matrícula 54741

Mario Sergio de Oliveira - matrícula 32378

Edson Roberto Holler - matrícula 53840

Suplente:

Kleison Soares Vital - matrícula 55579

 

Fiscais da Unidade Regional de Obras Sudoeste:

Titulares:

Guilherme Coral Specki - matrícula 55575
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Alexsandro Quadros Sebastião - matrícula 53837

Wilson Theodoro de Souza Júnior - matrícula 54696

Suplente:

Augustinho Ramos da Cunha - Matrícula 24148

 

Fiscais da Unidade Regional de Obras Leste:

Titulares:

Pedro Durieux Neto - matrícula 52986

Roberto Carlos Saraçol - matrícula 16718

João Carlos Korink - matrícula 24245 

Suplentes:

Andréa Azevedo Godoy - matrícula 45613 

Gabriela Zang - matrícula 48408 

 

Fiscais da Unidade Regional de Obras Sul:

Titulares:

Fernando de Paula Cordeiro - matrícula 54690

Deivid Eber Pereira,  matrícula 55601

Moyses Santos Meneses- matrícula  53696

Suplentes:

Ernesto Wendhausen - matrícula 38287

Luciana Regina Silveira Gonçalves- matrícula 23527

 

Fiscais da Unidade Regional de Obras Oeste:

Titulares:

Juliano Batista Branco - matrícula  52990 

Aristides Ferretti - matrícula 6051 

Vilson Nerci Fetsch - matrícula 24412 

Suplentes: 

Marilene Dumke - matrícula 21435

Eliane de Souza Santos - matrícula 31049

 

Fiscais da Unidade Regional de Obras Pirabeiraba:

Titulares:

21 de 118

Nº 2178, quarta-feira, 22 de marÃ§o de 2023



Jonas Pykocz - matrícula 54737

Teodoro Lima - matrícula 53356

John Sommerfeld - matrícula 29500

Suplentes: 

Claudemir Damas - matrícula 42509

Lucas Felipe Rohrbacher - matrícula 46245

Sandra Regina da Silva Schuchardt - matrícula 22673

Paulo José Vieira - matrícula 24923

Luciana Rocker Medeiros - matrícula 40856

 

Fiscais da Unidade Regional de Obras Centro Norte:

Titulares:

Diogo Marcio Goral - matrícula 54638

Elisangela Bresciani - matrícula 53337

Ricardo Alves Coan - matrícula 36071

Suplente: 

Anderson Luiz Amandio - matrícula 54542

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

 

Fiscal

Alexandre Eleutério - matrícula nº 42.663.

Suplentes

Márcia Pacheco Reinert - matrícula nº 24.869, 

Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos - matrícula nº 41.511 e

Laís Lessenko - matrícula nº45.386

 

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, fica
revogada a Portaria nº 097/2023 SEINFRA/UNO, publicada em 09/02/2023 no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville nº 2151.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 14:24, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016266304 e o
código CRC 02F6DD4C.

PORTARIA SEI - SDE.GAB/SDE.NAD

 

PORTARIA SDE.GAB/SDE.NAD Nº 023/2023

 

O Secretário de Desenvolvimento e Inovação, Sr. Fernando Bade, no exercício de
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 49.187, de 20 de julho de 2022, documento SEI
0013639853, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01/2021, aprovada pelo Decreto nº
43.907, de 26 de agosto de 2021, e em atendimento ao exposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93,

 

Resolve:

 

Art. 1º- Designar os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização
do Contrato nº 244/2023, firmado entre o Município de Joinville e  Vecon Locadora Ltda, inscrita
no C.N.P.J. nº. 14.632.984/0001-38, cujo objeto é  a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de locação de veículos com e sem condutores.

 

Fiscais:

 

- Marisa Fock - Matrícula  nº 42.330 - Efetivo

- Ernesto Caetano da Silva - Matrícula nº 47.335 - Efetivo

- Gerson Luiz da Silva - Matrícula nº 30.122 - Efetivo

- Luiz Carlos Moreira da Maia - Matrícula nº 54.600 - Suplente

- Cristiane Fernandes de Souza Martins -  Matrícula nº 16.567 - Suplente  

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I – Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º
XXX/XXXX, bem como, no Edital de Licitação e no Termo de Referência que lhe deram origem;

II - 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;
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III - Proceder com todos os trâmites para realização das atividades relacionadas à
fiscalização, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao cumprimento do
contrato;

IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando prazo para a sua correção,
por irregularidades encontradas em desconformidade com o Termo de Contrato e legislação
aplicável, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

V - Fornecer por escrito a CONTRATADA as informações necessárias para o
desenvolvimento dos serviços objeto da presente contratação;

VI - Rejeitar materiais/serviços que estejam em desacordo com as especificações
do objeto contratado, em observância ao Contrato, Termo de Referência e ao Instrumento
Convocatório;

VII - Realizar o recebimento definitivo e dar os devidos encaminhamentos do
documento fiscal;

VIII - Atestar os documentos fiscais em documento próprio fazendo a relação
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;

IX - Receber e encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas,
observando se a nota fiscal e/ou faturas apresentadas pela Contratada refere-se ao objeto contratado
e/ou ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;

X - Propor instauração de processo para apuração de responsabilidades, em
virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas editalícias e contratuais;

XI – Manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
extinção do contrato;

XII - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar formalmente à Unidade de Contratos e/ou Suprimentos da Secretaria
de Administração e Planejamento, via SEI, a solicitação de prorrogação com antecedência mínima
de 90 (noventa) dias do encerramento do prazo de execução do contrato;

XIII - Realizar as solicitações de pré-empenho à Unidade de Suprimentos da
Secretaria de Administração e Planejamento;

XIV - Conferir as Notas de Empenho e realizar o controle de quantitativos e
saldos das mesmas;

XV - Registrar o estágio da despesa “Em liquidação”, cadastrando e vinculando o
documento fiscal ao registro no Sistema de Gestão Municipal em uso no âmbito do Município de
Joinville e assinar eletronicamente o documento “Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação”;

XVI - Manter cópia do termos do contrato, termo de referência, relação das notas
fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do
cumprimento das obrigações assumidas pela parte contratada;

XVII- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas
administrativas ou jurídicas.

XVIII - Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na
execução do contrato, para aplicação das penalidades cabíveis;
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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.

 

I - Certificadores:

 

- Adriane Dumke Sabel - Matricula nº 18.132 Efetivo

- Cristiane Fernandes de Souza - Martins Matrícula nº 16.567 - Suplente

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Moreira da
Maia, Diretor (a) Executivo (a), em 20/03/2023, às 11:53, 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 Fernando Bade, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 10:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016271654 e o
código CRC 8D112DA7.

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

PORTARIA Nº 084/2023/SMS

 

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

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

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Autorizar a servidora Larissa Steingraber Alves, matrícula n. 55.932, a
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conduzir os veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.

 

Art. 2º Para a condução do veículo oficial acima indicado, a condutora
autorizada deverá observar as determinações do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de agosto de
2009, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública direta, autárquica
e fundacional do Município de Joinville.

 

Art. 3º Na ocorrência de transferência da servidora da Secretaria Municipal de
Saúde a outro órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica e fundacional do
Município de Joinville, bem como de sua exoneração, demissão ou aposentadoria, ou qualquer
outra situação que importe na sua desvinculação do serviço público prestado no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde, os efeitos desta portaria serão automaticamente revogados.

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições contrárias.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 21/03/2023, às 14:44, 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 0016283758 e o
código CRC E40C8084.

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

PORTARIA Nº 73/2023/SMS

 

Designar servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização dos contratos da
Unidade de Transporte e Logística do Fundo
Municipal de Saúde de Joinville.
 
 

O Secretário da Saúde, no exercício de suas atribuições, em atenção ao disposto
no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do Decreto nº 48.246 de 27 de maio
de 2022 e em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,

 

RESOLVE:
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Art. 1º Designar os seguintes servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos da Unidade de Transporte e Logística do Fundo
Municipal de Saúde de Joinville:

I) Clarissa Bassani Pasini - Matrícula 75799 (titular);

II) João Guilherme da Rosa - Matrícula 48649 (titular);

III) Carla Bertoldi Paes de Andrade - Matrícula 28770 (titular);

IV) Bruno Eduardo Maniscalco Alvarenga -  Matrícula 45955 (titular);

V) Mariana Luiza Faria Bergmann - Matrícula 47900 (suplente);

VI) Fabiana Cidral - Matrícula 22291 (suplente).

 

Art. 2º Aos fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no termo de contrato, bem
como, no Edital de Licitação e no Termo de Referência que lhe deram origem.

II - Proceder com todos os trâmites para realização das atividades relacionadas à
fiscalização, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao cumprimento do
contrato;

III - Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando prazo para a sua correção,
por irregularidades encontradas em desconformidade com o Termo de Contrato e legislação
aplicável, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

IV - Fornecer por escrito a CONTRATADA as informações necessárias para o
desenvolvimento dos serviços objeto da presente contratação;

V - Rejeitar materiais/serviços que estejam em desacordo com as especificações
do objeto contratado, em observância ao Contrato, Termo de Referência e ao Instrumento
Convocatório;

VI - Realizar o recebimento definitivo e dar os devidos
encaminhamentos do documento fiscal;

VII - Atestar os documentos fiscais em documento próprio fazendo a relação
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. 

VIII - 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;

IX - Propor instauração de processo para apuração de responsabilidades, 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 Unidade de Suprimentos da Secretaria de
Administração e Planejamento, via SEI, a solicitação de prorrogação com antecedência mínima de

27 de 118

Nº 2178, quarta-feira, 22 de marÃ§o de 2023



90 (noventa) dias do encerramento do prazo de execução do contrato.

XII - Manter cópia do termos do contrato, termo de referência, relação das notas
fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do
cumprimento das obrigações assumidas pela parte contratada.

 

Art. 3º Às coordenações dos locais de lotação dos veículos, compete proceder
com todos os trâmites para realização das atividades relacionadas à fiscalização da execução
contratual, sendo que em casos de avarias ou danos nos veículos a Coordenação do Setor de
Transporte e Logística deverá ser imediatamente comunicada. 

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
expressamente a Portaria nº 216/2022/SMS e demais disposições contrárias.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 21/03/2023, às 14:44, 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 0016145926 e o
código CRC E6CBE6A8.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DUR/SEINFRA.URSE/SEINFRA.URSE.NAD

PORTARIA Nº 208/2023

 

O Diretor Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas
atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria nº 196/2022 - SEINFRA.GAB,
resolve:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 434/2023, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa LHLOC Locação de Equipamentos
Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº. 39.892.145/0001-80, cujo objeto é   a prestação de serviço
com Caminhão com carroceria aberta e guindauto para atender os serviços de
zeladoria pública

 

Fiscais

Fernanda Benato Ferreira – matrícula 56867;

Mario Sergio de Oliveira - matrícula 32378;
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Kleison Soares Vital - matrícula 55579.

 

Suplente

Edson Roberto Holler - matrícula 49104;

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

Fiscal

Alexandre Eleutério, matrícula nº 42.663.

 

Suplentes

Márcia Pacheco Reinert, matrícula nº 24.869,

Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, matrícula nº 41.511 e

Laís Lessenko - matrícula nº 45.386.

 

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Soares dos Santos,
Diretor (a) Executivo (a), em 22/03/2023, às 08:44, 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 0016301006 e o
código CRC 501D8BF2.

PORTARIA SEI - CGM.GAB/CGM.UPA

PORTARIA Nº 040/2023

A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade ao disposto no art. 183 e seguintes da Lei Complementar nº 266/08, alterada pela Lei
Complementar 495/18, resolve:

Designar as servidoras TATIELI BOEGERSHAUSEN, MARIA ANGELA
NOLLI e MARIANA DEUD, sob a presidência da primeira, para conduzir o Processo de
Sindicância Investigatória nº 08/23, a fim de apurar os fatos e responsabilidades quanto a supostas
irregularidades na realização de despesa, para locação de imóvel para instalação de equipamentos
públicos da Secretaria da Saúde e Hospital Municipal São José, conforme fatos relatados nos
Processos SEI 22.0.426939-0, 22.0.380976-5 e 20.0.171840-8.

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 22/03/2023, às 10:23, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016267638 e o
código CRC 7BC023C3.

PORTARIA SEI - SEFAZ.GAB/SEFAZ.NAD

PORTARIA Nº 7/2023/SEFAZ/GAB

 

O Secretário da Fazenda, no exercício de suas atribuições,

 

RESOLVE,

 

Art. 1º Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento nº 010/2019, firmado entre o Município de Joinville -
Secretaria da Fazenda e o Banco do Brasil S.A.,  cujo objeto é operar recebimentos de créditos
tributários e não tributários do Município:

 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização:

Caio Pires do Amaral, matrícula nº 39897 - Titular;

Aline Cristine Nasario Vargas,  matrícula nº - 35775 - Titular;

Danielle Cristina Rodrigues Hissamoto, matrícula nº 43720 - Titular;

Fernão Oliveira Picanco, matrícula  nº 38486- Suplente

    

Art. 2º À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do termo de
credenciamento compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações pactuadas;

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 CREDENCIADA 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 do termo de credenciamento, assim como o edital de licitação,
termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que
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se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela
CREDENCIADA;

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

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

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

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

 

Art 3º Fica revogada a Portaria nº 04/2022/SEFAZ/GAB (SEI 0012466191),
publicada em 14/04/2022..

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina dos Santos de
Sant Ana, Diretor (a) Executivo (a), em 17/03/2023, às 15:59,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Martins Alves,
Secretário (a), em 17/03/2023, às 16:00, 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 0016211384 e o
código CRC 2D1F3189.

PORTARIA SEI - SEFAZ.GAB/SEFAZ.NAD

PORTARIA Nº 11/2023/SEFAZ/GAB

 

O Secretário da Fazenda, no exercício de suas atribuições,

 

RESOLVE,

 

Art. 1º Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento n.º 224/2019, firmado entre o Município de Joinville
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- Secretaria da Fazenda e o Banco Cooperativo Sicredi S.A., cujo objeto é operar recebimentos
de créditos tributários e não tributários do Município, no padrão FEBRABAN.

 

Fiscais:

Caio Pires do Amaral, matrícula nº  39897- Titular;

Danielle Cristina Rodrigues Hissamoto, matrícula nº 43720 - Titular

Fernão de Oliveira Picanco, matrícula n.º 38486 - Titular

Deleon da Rosa, matrícula nº 44023 - Suplente

 

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Art. 3º - Fica revogada a PORTARIA Nº 05/2022/SEFAZ/GAB (SEI
0012466966), publicada em 14 de abril de 2022.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina dos Santos de
Sant Ana, Diretor (a) Executivo (a), em 17/03/2023, às 15:59,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Martins Alves,
Secretário (a), em 17/03/2023, às 16:00, 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 0016211828 e o
código CRC F20DAFF3.

PORTARIA SEI - SEFAZ.GAB/SEFAZ.NAD

PORTARIA Nº 12/2023/SEFAZ/GAB
 

O Secretário da Fazenda, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Credenciamento n.º 161/2019, firmado entre o Município de Joinville
- Secretaria da Fazenda e a Cooperativa Central de Créditos Ailos, cujo objeto é operar
recebimentos de créditos tributários e não tributários do Município, no padrão FEBRABAN.

 

Fiscais:

Caio Pires do Amaral, matrícula nº 39897 - Titular

Deleon da Rosa, matrícula n.º 44023 - Titular;

Micheli da Costa Araujo Agostini, matrícula n.º 37427 - Titular;

Tomas Allgayer Freitag , matrícula nº 43368 - Titular

    

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
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nota fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no período;

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

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

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

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

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

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

 

Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 08/2022/SEFAZ/GAB ( 0012469179),
publicada em 14 de abril de 2022.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina dos Santos de
Sant Ana, Diretor (a) Executivo (a), em 17/03/2023, às 15:59,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Martins Alves,
Secretário (a), em 17/03/2023, às 16:00, 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 0016212094 e o
código CRC 6C6D9B0F.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.NAD

PORTARIA SAMA Nº 054/2023

O Secretário de Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 43.879 de 24 de agosto de 2021, em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº
9.219 de 12 de julho de 2022,
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RESOLVE:

 

Art. 1º Nomear a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Ata de
Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 366/2021, celebrado entre o MUNICÍPIO DE
JOINVILLE – Secretaria de Meio Ambiente e a empresa H R Carlone, inscrita no CNPJ nº
30.126.408/0001-75, cujo objeto consiste na futura e eventual aquisição de materiais de
expediente:

 

I - Luciéle Saragossa, matrícula n° 38050 - Efetivo;

II -  Jessica Alves Peroni, matrícula n° 48805 - Efetivo;

III - Paulo Cesar Lourenço da Silva, matrícula n° 48324 - Efetivo;

IV - Adriane Blank Dobrotnick, matrícula n° 24142 - Suplente;

V - André Luis Matiuzzi, matrícula n° 38502 - Suplente.

 

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

VI – manter arquivo 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 formalmente 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
rescisão do contrato.

 

Art. 3º Os servidores devem ser previamente comunicados pela chefia imediata
da indicação para exercer o encargo de fiscal de contrato, bem como devem ser capacitados e
orientados para o exercício de suas funções.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi, Diretor
(a) Executivo (a), em 22/03/2023, às 14:51, 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 0016310621 e o
código CRC CF910522.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.UPA/SAP.UPA.AAJ

PORTARIA Nº 081/2023 - ADITAMENTO DA PORTARIA Nº 174/2020

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 40.290, de 04 de janeiro de 2021, em conformidade com a Lei Municipal
nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013 e Decreto nº 30.159, de 05 de dezembro de 2017, 

 

Resolve,

 

Art. 1º Aditar a Portaria nº 174/2020, publicada em 03/09/2020 no publicada no
Diário Eletrônico do Município nº 1533, nos seguintes termos:

 

Onde se lê: "(...) Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 20.0.094842-6, em
face da empresa Anagê Imóveis Eireli. (CNPJ nº 80.745.532/0001-97), para apuração de eventual
existência de dívida pela continuidade da locação de imóvel após o término do Termo de Contrato
nº 279/2013, sem contraprestação à empresa (...)".

Leia-se: "(...) Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 20.0.094842-6, em face
de Carolina Sacht Purey (CPF nº 093.635.199-37), para apuração de eventual existência de dívida
pela continuidade da locação de imóvel após o término do Termo de Contrato nº 279/2013, sem
contraprestação".

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016246631 e o
código CRC FCE02F1C.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

 
PORTARIA Nº 016/2023 - DETRANS

 

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - Detrans, no
exercício de suas atribuições conforme Decreto Municipal nº 40.292, de 04 de janeiro de 2021,

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Designar membros para compor a Comissão de Gestão e Controle de
Despesa, cujo objeto refere-se ao pagamento d e ressarcimento de multas de trânsito aos
cidadãos que pagaram em duplicidade ou que tiveram recurso deferido quando já haviam
realizado o pagamento das mesmas, no âmbito do Departamento de Trânsito de Joinville –
DETRANS, em consonância ao art. 6º das Instruções Normativas nº 30/2018 e 31/2018:

I - Cristiane Poffo Martim, matrícula 791;

II - Fábio Roberto Anastácio, matrícula 484;

III - Sandra Pinto Oleques, matrícula 609;

IV - Rodrigo de Oliveira, matrícula 777;

V - Denise Datria Schulze, matrícula 551.

 

A rt. 2.º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Portaria nº 069/2019 - DETRANS.

 

Paulo Rogério Rigo

Diretor Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogerio Rigo, Diretor
(a) Presidente, em 21/03/2023, às 18:40, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016270021 e o
código CRC 2C5FCFED.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.UPA/SAP.UPA.AAJ

PORTARIA Nº 083/2023 - ADITAMENTO DA PORTARIA Nº 122/2020

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 40.290, de 04 de janeiro de 2021, em conformidade com a Lei Municipal
nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013 e Decreto nº 30.159, de 05 de dezembro de 2017, 

 

Resolve,

 

Art. 1º Aditar a Portaria nº 122/2020, publicada em 01/07/2020 no publicada no
Diário Eletrônico do Município nº 1478, nos seguintes termos:

 

Onde se lê: "(...) Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 20.0.075379-0, em
face da empresa Anagê Imóveis Ltda. (CNPJ nº 80.745.532/0001-97), para apuração de eventual
existência de dívida referente a aluguel de imóvel no período de 13/01/2020 a 19/03/2020, após o
término da vigência do Termo de Contrato nº 001/2014 (...)".

Leia-se: "(...) Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 20.0.075379-0, em face
da empresa JL Mura Administradora de Bens Ltda. (CNPJ n. 20.797.004/0001-50), para apuração
de eventual existência de dívida referente a aluguel de imóvel no período de 13/01/2020 a
19/03/2020, após o término da vigência do Termo de Contrato nº 001/2014 (...)".

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016247737 e o
código CRC 3C4A0298.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.NAD
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PORTARIA SAMA Nº 052/2023

O Secretário de Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 43.879 de 24 de agosto de 2021, em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº
9.219 de 12 de julho de 2022,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Nomear a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Ata de
Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 525/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE
JOINVILLE – Secretaria de Meio Ambiente e a empresa Rodrigo Jose de Oliveira, inscrita no
CNPJ nº 25.390.210/0001-64, cujo objeto consiste na futura e eventual aquisição de cadeiras e
longarinas:

 

I - Luciéle Saragossa, matrícula n° 38050 - Efetivo;

II -  Jessica Alves Peroni, matrícula n° 48805 - Efetivo;

III - Paulo Cesar Lourenço da Silva, matrícula n° 48324 - Efetivo;

IV - Adriane Blank Dobrotnick, matrícula n° 24142 - Suplente;

V - André Luis Matiuzzi, matrícula n° 38502 - Suplente.

 

Art. 2º Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

VI – manter arquivo 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 formalmente 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
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rescisão do contrato.

 

Art. 3º Os servidores devem ser previamente comunicados pela chefia imediata
da indicação para exercer o encargo de fiscal de contrato, bem como devem ser capacitados e
orientados para o exercício de suas funções.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Matiuzzi, Diretor
(a) Executivo (a), em 22/03/2023, 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 0016305101 e o
código CRC 685709C1.

 

EXTRATO SEI Nº 0016269927/2023 - SAP.CTR.AGT

 

 

Joinville, 20 de março de 2023.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 02° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 156/2020 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde
de Joinville, representada pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke e a empresa Powertec Geradores
Ltda, inscrita no C.N.P.J nº 17.450.374/0001-01, que versa sobre a contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva em grupo geradores - na forma do Pregão
Eletrônico nº 008/2020. O Município apostila o contrato reajustando-o pelo índice “IPCA”,
referente ao período acumulado de Fevereiro/2022 a Janeiro/2023, em 5,77% (cinco inteiros e
setenta e sete centésimos por cento), alterando o valor dos itens contratados. Justifica-se tal reajuste,
por solicitação da empresa através do Ofício nº 0015578933 e a anuência, bem como as demais
informações encaminhadas pela Unidade de Manutenção na condição gestora do contrato, através
da Solicitação de Reajuste SEI Nº 0015788978, sendo ainda previsto no contrato na Cláusula
Quinta, subitem 5.4 - "O valor do contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, contados
da data da apresentação da proposta pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo-IPCA, na forma
do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93".
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016269927 e o
código CRC 788CBA36.

 

EXTRATO SEI Nº 0016297725/2023 - SAP.CTR.AGT

 

 

Joinville, 21 de março de 2023.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 04° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 132/2014 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde
de Joinville, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, Sr. Andrei Popovski
Kolaceke, e Sr. Arnoldo Mielke, que versa sobre a locação do imóvel destinado à manutenção das
instalações do Núcleo e Assistência Integral ao Paciente Especial - NAIPE, na forma
da Dispensa n°. 150/2014. O Município apostila o contrato incluindo a(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s) da(o) Secretaria de Saúde nº 937 – 46001.10.302.2.2.3287.0.339000 – fonte de
recurso – 638. Justifica-se para fins de adequação orçamentária. Em conformidade com o
Memorando nº 0016268803/2023 - SES.UAF.ACO.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016297725 e o
código CRC BE4D8F75.

 

EXTRATO SEI Nº 0016297558/2023 - SAP.CTR.AGT

 

 

Joinville, 21 de março de 2023.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 02° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 140/2014 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde
de Joinville, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal, Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e
o Sr.(a), Adilson de Oliveira Eleoterio, que versa sobre a locação de imóvel situado à Av. Júpiter
s/n - Quadra 35 - Lote 13 - Jardim Paraíso, nesta cidade, com Inscrição Imobiliária nº.
12.10.25.87.0620.0001, utilizado na manutenção das instalações da Unidade Básica da Saúde da
Família Jardim Paraíso V, na forma de Dispensa de Licitação nº 141/2014. O Município apostila o
contrato incluindo a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) da(o) Secretaria de Saúde nº 925 –
46001.10.301.2.2.3286.0.339000 – fonte de recurso – 638. Justifica-se para fins de adequação
orçamentária. Em conformidade com o Memorando nº 0016291824.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016297558 e o
código CRC 067C32DE.

 

EXTRATO SEI Nº 0016267680/2023 - SAP.CTR.AGT
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Joinville, 20 de março de 2023.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 02° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 019/2021 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde
de Joinville, representada pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada Clinilaves
Lavanderia Industrial Ltda, inscrita no C.N.P.J nº 03.140.518/0001-19, que versa sobre a
contratação de empresa para prestar serviços de lavanderia com comodato de enxoval hospitalar e
montagem de lap’s cirúrgicos para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José
 - na forma do Pregão Eletrônico nº 295/2020. O Município apostila o contrato reajustando-
o pelo índice “IPCA”, referente ao período acumulado de Fevereiro/2022 a Janeiro/2023,
em 5,77% (cinco inteiros e setenta e sete centésimos por cento), alterando o valor dos itens
contratados. Justifica-se tal reajuste, por solicitação da empresa através do Ofício nº 0015288535 e
a anuência, bem como as demais informações encaminhadas pela Unidade de Gestão Documental
na condição gestora do contrato, através da Solicitação de Reajuste SEI Nº 0016103152, sendo
ainda previsto no contrato na Cláusula Quinta, subitem 5.3 - "O valor do contrato poderá ser
reajustado após 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta pelo índice IPCA –
Índice de Preço ao Consumidor Amplo, na forma do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93".

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016267680 e o
código CRC 55C4F1A9.

 

EXTRATO SEI Nº 0016277094/2023 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 20 de março de 2023.

Município de Joinville

Extrato de 
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Espécie: Convênio nº 0015965421/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville, através da Secretaria de Gestão de Pessoas, e,
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas para a operacionalização de
programas de estágio de estudantes, regularmente matriculados e com frequência efetiva nos Cursos
da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (Superior/Médio) em Unidades/Órgãos da Administração Pública
Municipal Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Joinville, para desenvolvimento de
atividades de estágio curricular obrigatório, na forma das diretrizes curriculares do MEC,
proporcionando-lhes aprendizagem social, profissional e cultural, sem pagamento de bolsa-auxílio
ou outra forma de contraprestação financeira por parte do MUNICIPIO/SECRETARIA.

Data de assinatura: Joinville, 20 de março de 2023.

Vigência: 05 (cinco) anos a partir da assinatura.

Signatários: Cinthia Friedrich, pelo Município/Secretaria, e, Eliane Aparecida da
Silva Braga, pela Instituição de Ensino.

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 21/03/2023, às 16:15, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:37, 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 0016277094 e o
código CRC 02388317.

 

EXTRATO SEI Nº 0016293359/2023 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 21 de março de 2023.

Município de Joinville

Extrato de Convênio

 

Espécie:  Convênio n° 0016259764/2023/PMJ
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Partícipes: Prefeitura Municipal de Joinville, por intermédio da Secretaria de
Administração e Planejamento, e, Companhia Águas de Joinville.

Objeto:  a disponibilização do software Planner, incluindo seu código-fonte para
utilização no âmbito da COMPANHIA.

Data de assinatura: Joinville, 21/03/2023.

Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da assinatura.

Signatários: Ricardo Mafra, pelo Município/Secretaria, e, Andre Domingos
Romero Castro, pela Companhia.

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 21/03/2023, às 15:52, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:37, 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 0016293359 e o
código CRC A261A458.

 

EXTRATO SEI Nº 0016266776/2023 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 20 de março de 2023.

Município de Joinville

Extrato de Termo de Doação

 

Espécie: Termo de Doação Nº  0015761485/2023

Partícipes: Município de Joinville e, Conexão BIM TREINAMENTOS E
EVENTOS LTDA

Objeto:  Doação de Serviço denominado ''200 horas de consultoria BIM
(“Building Information Modeling” )",

Data de assinatura: Joinville, 15 de Março de 2023.
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Signatários: Ricardo Mafra, pelo Município, e  Késia Alves da
Silva pela Roboteasy Ltda .

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 22/03/2023, às 08:20, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:37, 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 0016266776 e o
código CRC 6314D6D0.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016273784/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
278/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa
contratada PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - inscrita
no CNPJ nº 81.706.251/0001-98, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento
parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC,
Registro de Preços n.º 004/2022, Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata
de Registro de Preços n.º 1028/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31, assinada em
20/03/2023, no valor de R$ 5.184,78 (cinco mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e oito
centavos)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016273784 e o
código CRC 66B98738.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016274449/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
281/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada AGIL
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 20.590.555/0001-48
, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através
do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022,
Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º
1019/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa
Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31, assinada em 20/03/2023, no valor
de R$ 27.115,00 (vinte e sete mil cento e quinze reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016274449 e o
código CRC 71E7049D.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016274770/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
282/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 44.734.671/0001-
51, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos
através do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022,
Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º
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1022/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa
Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31, assinada em 20/03/2023, no valor
de R$ 120.340,00 (cento e vinte mil trezentos e quarenta reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016274770 e o
código CRC 5EC1F085.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016278895/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 302/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada STORAGE &
LOGISTICS IMP. E EXP. EIRELI – EPP - inscrita no CNPJ nº 01.812.515/0001-59 que versa
sobre a Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização para atender a
demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, e do Hospital Municipal São
José - na forma do Pregão Eletrônico nº 606/2022, assinada em 20/03/2023, no valor de
R$ 790,00 (setecentos e noventa reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016278895 e o
código CRC 2E783DAA.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016276954/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 293/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada CIRURGICA
SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº
94.516.671/0002-34, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de
medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de
Preços n.º 004/2022, Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro
de Preços n.º 1032/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste
de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31. - na forma do Pregão
Eletrônico nº 005/2022 - CISNORDESTE/SC, assinada em 20/03/2023, no valor de R$ 40.980,00
(quarenta mil novecentos e oitenta reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016276954 e o
código CRC 4050FC14.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016274973/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 283/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada CIRURGICA
SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº
94.516.671/0002-34, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de
medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de
Preços n.º 004/2022, Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro
de Preços n.º 1032/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste
de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31. - na forma do Pregão
Eletrônico nº 005/2022 - CISNORDESTE/SC, assinada em 20/03/2023, no valor de R$ 15.092,70
(quinze mil noventa e dois reais e setenta centavos)
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016274973 e o
código CRC 6FC16CF8.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016275234/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 284/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada MEDILAR
IMP E DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A - inscrita no CNPJ nº
07.752.236/0001-23, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de
medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de
Preços n.º 004/2022, Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro
de Preços n.º 1014/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste
de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31 - na forma do Pregão
Eletrônico nº 005/2022-CIS, assinada em 20/03/2023 no valor de R$ 102.620,00 (cento e dois mil
seiscentos e vinte reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016275234 e o
código CRC EC222827.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016278693/2023 -
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SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 301/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada MASTER
ELETRODOMESTICO EIRELI - inscrita no CNPJ nº 33.859.616/0001-71., que versa sobre
a Aquisição de condicionadores de ar split 30.000BTUs com instalação e aquisição de frigobar - na
forma do Pregão Eletrônico nº 458/2022, assinada em 20/03/2023, no valor de R$ 1.238,00 (um
mil duzentos e trinta e oito reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016278693 e o
código CRC DECAF4CB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016279611/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 370/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa
contratada PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - inscrita no CNPJ nº 65.482.309/0001-00, que
versa sobre a Aquisição Craniótomo e Micromotor/Drill, Fresas e Brocas - na forma do Pregão
Eletrônico nº 727/2022, assinada em 20/03/2023, no valor de R$1.110.090,00 (um milhão, cento e
dez mil noventa reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:44, 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 0016279611 e o
código CRC AC52DCC6.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016275461/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 285/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada  GTMED
DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA - inscrita no CNPJ nº
39.707.683/0001-57, que versa sobre a Aquisição de EPIs - luvas de uso médico hospitalar
utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José e Unidades de Saúde da Secretaria
Municipal de Saúde, do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº
599/2022, assinada em 20/03/2023, no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta
reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016275461 e o
código CRC F8D64BE6.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016273341/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 369/2023, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Arnoldo Boege
Junior, e a empresa contratada CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  -
inscrita no CNPJ nº 05.782.733/0003-00, que versa sobre a Aquisição de medicamentos
Quimioterápicos, Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento à terapêutica prescrita e
manutenção dos tratamentos dos pacientes internados e ambulatoriais do Hospital Municipal São Jos
é - na forma do Pregão Eletrônico nº 004/2023, assinada em 20/03/2023, no valor de
R$ 66.569,60 (sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016273341 e o
código CRC 9AAE1B72.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016277767/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 298/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada MEDIGRAM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 04.470.877/0001-
05, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos,
através do Pregão Eletrônico n.º 5/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022-
CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 009/2022 – Ata de Registro de Preços n.º
1009/2022. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina
– CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31 - na forma do Pregão Eletrônico nº
005/2022, assinada em 20/03/2023, no valor de R$ 69.667,80 (sessenta e nove mil seiscentos e
sessenta e sete reais e oitenta centavos)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016277767 e o
código CRC 4583CF2C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016278660/2023 -
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SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 300/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada MASTER
ELETRODOMESTICO EIRELI - inscrita no CNPJ nº 33.859.616/0001-71., que versa sobre
a Aquisição de condicionadores de ar split 30.000BTUs com instalação e aquisição de frigobar - na
forma do Pregão Eletrônico nº 458/2022, assinada em 20/03/2023, no valor de R$ 4.479,93
(quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016278660 e o
código CRC 0EA41379.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016278053/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 299/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada MEDICAL
LIFE COMERCIO EIRELI - inscrita no CNPJ nº 14.425.382/0001-00, que versa sobre a
Aquisição de EPIs - luvas de uso médico hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no
Hospital São José e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de
Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 599/2022, assinada em 20/03/2023, no valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016278053 e o
código CRC A7B85FD0.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016274015/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 279/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - inscrita no CNPJ nº 67.729.178/0005-72, que versa
sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do Pregão
Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022, Processo
Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º 1025/2022-CIS.
Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
CISNORDESTE/SC –  CNPJ: 03.222.337/0001-31- na forma do Pregão Eletrônico nº 005/2022
- CIS, assinada em 20/03/2023, no valor de R$ 35.992,00 (trinta e cinco mil novecentos e noventa
e dois reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016274015 e o
código CRC 79761895.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016274283/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
280/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada  INOVAMED
HOSPITALAR LTDA - inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, que versa sobre a Compra
compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º
005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022, Processo Administrativo n.º

56 de 118

Nº 2178, quarta-feira, 22 de marÃ§o de 2023



009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º 1018/2022-CIS. Órgão
Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31, assinada em 20/03/2023, no valor de
R$ 114.670,00 (cento e quatorze mil seiscentos e setenta reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016274283 e o
código CRC 1E16A37E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016291548/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 307/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada MATLAB
REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - inscrita no CNPJ nº 02.478.251/0001-01, que
versa sobre a Aquisição de corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda, para o
Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville - na forma
do Pregão Eletrônico nº 634/2022, assinada em 21/03/2023, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e
duzentos reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016291548 e o
código CRC 9BAB458E.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016275686/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 286/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa
contratada CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita
no CNPJ nº 03.652.030/0003-32, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento
parcelado, de medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC,
Registro de Preços n.º 004/2022, Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata
de Registro de Preços n.º 1007/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31 - na forma
do Pregão Eletrônico nº 005/2022-CISNORDESTE/SC, assinada em 20/03/2023, no valor de
R$ 135.956,10 (cento e trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016275686 e o
código CRC ED9D29C5.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016275843/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 287/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada LICIMED
DISTR DE MEDICAM, CORRELATOS E PROD MED HOSPITALARES LTDA - inscrita no
CNPJ nº 04.071.245/0001-60, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento
parcelado, de medicamentos, através do Pregão Eletrônico n.º 5/2022 - CISNORDESTE/SC,
Registro de Preços n.º 004/2022-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 009/2022 – Ata
de Registro de Preços n.º 1008/2022. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31- na forma
do Pregão Eletrônico nº 5/2022-CISNORDESTE/SC, assinada em 20/03/2023, no valor de R$
25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016275843 e o
código CRC 339B8B96.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016276031/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
288/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada  STOCK MED
- PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES - inscrita no CNPJ nº 06.106.005/0001-80, que
versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do
Pregão Eletrônico n.º 5/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022-
CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 009/2022 – Ata de Registro de Preços n.º
009/2022. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31,  assinada em 20/03/2023, no valor de R$
13.606,20 (treze mil seiscentos e seis reais e vinte centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016276031 e o
código CRC BF692C22.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016276311/2023 -
SAP.CTR.AGT
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O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
289/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada SOMA/SC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa
sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do Pregão
Eletrônico n.º 5/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022-
CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 009/2022 – Ata de Registro de Preços n.º
1012/2022. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina
– CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31, assinada em 20/03/2023, no valor de
R$ 277.950,00 (duzentos e setenta e sete mil novecentos e cinquenta reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016276311 e o
código CRC E052146F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016291315/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
306/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada PRATI
DONADUZZI & CIA LTDA - inscrita no CNPJ nº 73.856.593/0001-66, que versa sobre
a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do Pregão
Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022, Processo
Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º 1026/2022-CIS.
Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31, assinada em 21/03/2023, no valor de R$
295.126,00 (duzentos e noventa e cinco mil cento e vinte e seis reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016291315 e o
código CRC D4A35E17.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016276510/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
290/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa
contratada ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.439.635/0004-56, que
versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do
Pregão Eletrônico n.º 5/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022-
CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 009/2022 – Ata de Registro de Preços n.º
1011/2022. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina
– CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31, assinada em 20/03/2023, no valor de R$
37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016276510 e o
código CRC 6EF9A9F1.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016276709/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
291/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
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Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada ALTERMED
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - inscrita no CNPJ nº 00.802.002/0001-02, que
versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos, através do
Pregão Eletrônico n.º 5/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022-
CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 009/2022 – Ata de Registro de Preços n.º
1004/2022. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina
– CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31, assinada em 20/03/2023, no valor de
R$ 17.109,60 (dezessete mil cento e nove reais e sessenta centavos)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016276709 e o
código CRC 7228B88D.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016313089/2023 -
SEGOV.UAD

Número: 150/2023

Empenho: 234/2023

Ata de Registro de Preços: 02/2023

Detentora: GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM
VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, PARA A CÂMARA DE VEREADORES
DE JOINVILLE (Item 1 - Serviço de Transporte Urbano Municipal para Programa Conhecendo
Legislativo e Prêmio Jovem Autor, da Escola do Legislativo. Data: 21/03/2023 - Quantidade de
passageiros: 46 - Trajeto: Escola Municipal Laura Andrade até Câmara de Vereadores de Joinville
– Trajeto ida e volta).

Data: 17/03/2023

Valor da autorização: R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais).

 

DIEGO MACHADO

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

62 de 118

Nº 2178, quarta-feira, 22 de marÃ§o de 2023



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 Diego Machado, Usuário
Externo, em 22/03/2023, às 15:51, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016313089 e o
código CRC CD71A74D.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016276832/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
292/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada ERIMAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - inscrita no CNPJ nº
11.463.608/0001-79, que versa sobre a Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos
pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal
da Saúde do Município de Joinville- na forma do Pregão Eletrônico nº 324/2022, assinada em
20/03/2023, no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016276832 e o
código CRC 6CF6A47E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016313049/2023 -
SEGOV.UAD

Número: 149/2023
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Empenho: 233/2023

Ata de Registro de Preços: 02/2023

Detentora: GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM
VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, PARA A CÂMARA DE VEREADORES
DE JOINVILLE (Item 1 - Serviço de Transporte Urbano Municipal para Programa Conhecendo
Legislativo e Prêmio Jovem Autor, da Escola do Legislativo. Data: 21/03/2023 - Quantidade de
passageiros: 92 - Trajeto: Escola Estadual Dr. Jorge Lacerda até Câmara de Vereadores de Joinville
– Trajeto ida e volta).

Data: 17/03/2023

Valor da autorização: R$ 1.314,00 (mil, trezentos e quatorze reais).

 

 

DIEGO MACHADO

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 22/03/2023, às 15:51, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016313049 e o
código CRC AA90D160.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016277306/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 296/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada DESTRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 41.511.821/0001-
70, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos
através do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 004/2022,
Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro de Preços n.º
1022/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa
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Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31 - na forma do Pregão Eletrônico n
º 005/2022-CIS, assinada em 20/03/2023, no valor de R$ 1.505,07 (um mil quinhentos e cinco
reais e sete centavos)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016277306 e o
código CRC 026810A6.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0016291082/2023 -
SAP.CTR.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 305/2023, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke,  e a empresa contratada DIMASTER -
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº
02.520.829/0003-02, que versa sobre a Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de
medicamentos através do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - CISNORDESTE/SC, Registro de
Preços n.º 004/2022, Processo Administrativo n.º 009/2022-CISNORDESTE/SC – Ata de Registro
de Preços n.º 1005/2022-CIS. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste
de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31 - na forma do Pregão
Eletrônico nº 005/2022-CISNORDESTE/SC, assinada em 21/03/2023, no valor de R$ 45.160,00
(quarenta e cinco mil cento e sessenta reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016291082 e o
código CRC 179336E4.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0016223438/2023 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 15 de março de 2023.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 028/2023, com os seguintes dados:

CONTRATADA: WS SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 48.701.568/0001-66

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

VIGÊNCIA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR: R$ 1.739,40

Documento assinado eletronicamente por Emanueli Prauchner Bigolin
Berft, Coordenador (a), em 16/03/2023, às 10:45, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Alisson Shigueru Takahashi,
Diretor (a), em 21/03/2023, às 16:22, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 21/03/2023, às 17:56, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016223438 e o
código CRC 2F3A60D7.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0016203313/2023 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 14 de março de 2023.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 026/2023, com os seguintes dados:

CONTRATADA: GGV COMERCIAL LTDA

CNPJ: 35.236.131/0001-57

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

VIGÊNCIA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR: R$ 2.497,30

Documento assinado eletronicamente por Emanueli Prauchner Bigolin
Berft, Coordenador (a), em 16/03/2023, às 10:45, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Alisson Shigueru Takahashi,
Diretor (a), em 21/03/2023, às 07:55, 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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 21/03/2023, às 11:59, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016203313 e o
código CRC 75FEFCE8.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0016232350/2023 - CAJ.DICAF.GSL.CPC
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Joinville, 16 de março de 2023.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 022/2023, com os seguintes dados:

CONTRATADA: XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA

CNPJ: 60.039.401/0001-87

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS, DA
MARCA XYLEM

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2023

VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALOR: R$ 179.346,36

Documento assinado eletronicamente por Emanueli Prauchner Bigolin
Berft, Coordenador (a), em 16/03/2023, às 14:24, 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 Alisson Shigueru Takahashi,
Diretor (a), em 21/03/2023, às 07:55, 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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 21/03/2023, às 11:59, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016232350 e o
código CRC 5382A7A8.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0016313013/2023 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Aditivo: 04/2023-A.

Contrato: 04/2023.

Contratada: SUPERAR EIRELI – EPP
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CNPJ nº: 13.482.516/0001-61

Relação de sócios: Josiane Bagatoli

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS
DE AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER E PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS ANTIGOS E INSTALAÇÃO DOS
NOVOS EQUIPAMENTOS, PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE

Motivo do Termo Aditivo: Alteração quantitativa de acréscimo aos itens 01, 03,04, 07 e 09 do
contrato

Data: 22/03/2023

Valor do Aditivo: R$ 21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais)

Valor Global do Contrato: R$ 192.946,98 (cento e noventa dois mil, novecentos e quarenta e seis
reais e noventa e oito centavos).

Base Legal: art. 65, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93.

 

 

DIEGO MACHADO

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 22/03/2023, às 15:51, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016313013 e o
código CRC 32699686.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0016262672/2023 - SAP.CTR.AGT

 

 

Joinville, 17 de março de 2023.
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O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº
182/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representada pelo Sr. Andrei Popovski Kolaceke e a empresa PJ Construções Ltda -
 inscrita no CNPJ nº 04.875.387/0001-80, cujo quadro societário é formado por Sra. Alice Antonia
da Cunha, Sr. Fábio da Cunha, Sr. Paulo João da Cunha, neste ato representada pelo Sr. Fábio da
Cunha, que versa sobre a contratação de empresa especializada para reforma, ampliação,
adequação da Unidade Básica de Saúde da Família Willy Schossland - na forma da Concorrência
nº 364/2021. O Município adita o contrato prorrogando o prazo de execução e vigência em 4
(quatro) meses, alterando seus vencimentos para os dias 21/07/2023 e 04/01/2024, respectivamente.
Justifica-se em conformidade com a Solicitação de Prorrogação - Serviço por Escopo nº
 0015990462 - SES.UOM.AOB,  Carta de Anuência nº 0015990570, Cronograma Físico-
Financeiro nº 0015990590 e 0015990595 - SES.UOM.AOB, com amparo no Parecer Jurídico  nº
 0016231070 - PGM.UAD.. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:40, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016262672 e o
código CRC 1A154903.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016304711/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação da Senhora STEFANI CAROLINI DA SILVA no Processo
Seletivo - Edital 010-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

70 de 118

Nº 2178, quarta-feira, 22 de marÃ§o de 2023



Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.4 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 10:09, 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 0016304711 e o
código CRC 89C76EBB.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016302535/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação do Senhor GABRIEL FRANCISCO MACHADO DA SILVA no
Processo Seletivo - Edital 011-2022-IPREVILLE no Cargo 0058 - Estagiário Nível
Superior, vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a
Portaria nº 1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço
eletrônico informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 10.3 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 08:53, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016302535 e o
código CRC 2A6A820A.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016302643/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação do Senhor GUILHERME POLETTO MUNHOZ no Processo
Seletivo - Edital 011-2022-IPREVILLE no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 10.3 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 08:56, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016302643 e o
código CRC 4D5922F0.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016302905/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação do Senhor JOAO VITOR GOMES CARDIM
CARRANDINE no Processo Seletivo - Edital 010-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário
Nível Superior, vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com
a Portaria nº 1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o
endereço eletrônico informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo
de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.4 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 09:07, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016302905 e o
código CRC 2F8C2EF2.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016302057/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MIRELA CRISTINA MATOS BEZERRA no
Processo Seletivo - Edital 009-2022-SGP no Cargo 0654 - Médico da Estratégia de
Saúde da Família, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo
com a Portaria nº 1249/2022 para a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1220

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 08:37, 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 0016302057 e o
código CRC A7E88353.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016304255/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.
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Tendo em vista a aprovação do Senhor RAFAEL DE HOLLANDA CASADEI no Processo
Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0263 - Técnico em Radiologia, vimos convocá-
lo para comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, às 09:00 do dia 23/03/2023, a fim de tratar do processo
de sua admissão.

Endereço: Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Saguaçu, Joinville/SC.

Horário de atendimento das 8:00h às 17:00h.

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 09:53, 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 0016304255 e o
código CRC 5F84F839.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016303054/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação do Senhor LEONARDO FREITAS WETZEL no Processo
Seletivo - Edital 010-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.
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Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.4 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 09:13, 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 0016303054 e o
código CRC C8BFB158.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016303337/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação do Senhor MARLON MIRANDA JUNIOR no Processo
Seletivo - Edital 010-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.4 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 09:22, 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 0016303337 e o
código CRC 50ABF425.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016303571/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JESSICA DA SILVA SANTOS no Processo
Seletivo - Edital 010-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.4 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Adaiana Moreira Ribeiro
Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2023, às 09:29, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016303571 e o
código CRC F2EBA0D0.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016285440/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 712/2022, UASG 453230, resolve registrar os preços para futura e eventual prestação
de serviço com Caminhão Basculante para atender os serviços de zeladoria pública realizado
pela Unidade Regional de Obras, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital,
da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja: TRANSFRAN
TRANSPORTES LTDA, Item 20 – R$ 147,40.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016285440 e o
código CRC B5104202.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016285201/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 712/2022, UASG 453230, resolve registrar os preços para futura e eventual prestação
de serviço com Caminhão Basculante para atender os serviços de zeladoria pública realizado
pela Unidade Regional de Obras, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital,
da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja: TRANSPORTES DOBRU
LTDA, Item 09 – R$ 136,28.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016285201 e o
código CRC 4369614B.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016234328/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 832/2022, UASG 453230, resolve registrar os preços para futura e eventual
contratação de serviço de manutenção do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepípedo
ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na
área de abrangência da Unidade Regional de Obras Pirabeiraba, Unidade Regional de Obras
Sudoeste e a contratação de serviço de manutenção do pavimento de vias revestidas com lajotas,
paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes
simultâneas, preferencialmente na área de abrangência da Unidade Regional de Obras Sudeste, nas
quantidades, termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seus respectivos lotes e
valores totais, quais sejam: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, LOTE 01 – R$
7.399.927,00 e LOTE 03 – R$ 10.296.878,00.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016234328 e o
código CRC 2589570D.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016166609/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 031/2023, resolve registrar os preços para futura e eventual aquisição de itens para
serem utilizados por pessoas em situação de vulnerabilidade, em demandas que envolvam
calamidades públicas no Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no
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Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja: J.H CAVALCANTE -
ME, Item 08 - R$26,80.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016166609 e o
código CRC 317E2DEB.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016166512/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 031/2023, resolve registrar os preços para futura e eventual aquisição de itens para
serem utilizados por pessoas em situação de vulnerabilidade, em demandas que envolvam
calamidades públicas no Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no
Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja: MUNDIAL TÊXTIL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Item 07 - R$26,74.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016166512 e o
código CRC 2C53DCD4.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016166411/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 031/2023, resolve registrar os preços para futura e eventual aquisição de itens para
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serem utilizados por pessoas em situação de vulnerabilidade, em demandas que envolvam
calamidades públicas no Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no
Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja: LUCABIANCO
COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA, Item 03 - R$7,50.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016166411 e o
código CRC 0C51940B.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016166237/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 031/2023, resolve registrar os preços para futura e eventual aquisição de itens para
serem utilizados por pessoas em situação de vulnerabilidade, em demandas que envolvam
calamidades públicas no Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no
Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: DARU
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, Item 02 - R$56,99 e Item 05 - R$26,10.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016166237 e o
código CRC 63B34B47.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016290186/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
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Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 654/2022, resolve registrar os preços para futura e eventual aquisição de materiais de
higiene em geral para atender as necessidades das unidades da Secretaria de Assistência Social, nas
quantidades, termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e
valores unitários, quais sejam: KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI, Item 01 - R$ 2,79,
Item 06 - R$ 11,12 e Item 20 - R$ 2,25.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016290186 e o
código CRC 382C2C9F.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016269187/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 599/2022, resolve registrar os preços para futura e eventual Aquisição de EPIs -
luvas de uso médico hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José e
Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Joinville,
da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: MEDMIL
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, FARMACÊUTICOS E DE LABORATÓRIOS
LTDA, item 22, R$ 0,131; item 24, R$ 0,131; item 26, R$ 0,131; item 28, R$ 0,131.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016269187 e o
código CRC 59DF3E91.
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AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0016173552/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 790/2022, resolve registrar os preços para futura e eventual Aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e
serviços da Secretaria de Assistência Social de Joinville, nas quantidades, termos e condições
descritas no Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja: ANGELA
MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS, item 1, R$ 9,90; item 2, R$ 6,95; item 3, R$ 4,99; item 29,
R$ 4,99; item 45, R$ 12,99; item 49, R$ 16,99; item 57, R$ 2,25; item 58, R$ 8,99.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016173552 e o
código CRC 24674354.

AVISO DE ERRATA, SEI Nº 0016157756/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao
conhecimento dos interessados que, na Ata de Registro de Preços SEI nº 0016096695, referente
ao Pregão Eletrônico SRP nº. 003/2023, para futura e eventual  aquisição de órteses, próteses e
materiais especiais, em regime de consignação, nas especialidades de Cirurgia de Traumato-
Ortopedia, promoveu a seguinte alteração: Onde lê-se: Item 5: Marca - ORTOSINTESE. Leia-
se: Item 5: Marca - BIO MECANICA. A presente errata complementa a Ata de Registro de Preços
supracitada, publicada em 07 de março de 2023 e ratifica todas as cláusulas que não foram
modificadas.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 22/03/2023, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016157756 e o
código CRC 48C2BCA2.

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº
0016257280/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que com base no §4º do art. 21 da lei
8.666/93, está promovendo alterações no Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 052/2023,
UASG 453230, visando a futura e eventual Contratação de empresa especializada na produção de
Livros ou Cartilhas Educacionais para o Trânsito, em atendimento a demanda da 2ª Circunscrição
Regional de Trânsito de Joinville, sendo transferida a data de abertura das propostas para o
dia 03/04/2023 às 08:30 horas. A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. Chave no
TCE: 6C5C399AC3AC49E276D0B19B5B7B958725794CFC

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 16:38, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 21/03/2023, às 16:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016257280 e o
código CRC 26C73242.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 0016284494/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo
licitatório levado a efeito através do Credenciamento nº 586/2022 destinado a credenciamento de
instituições especializadas na área de ensino, visando o atendimento de crianças na Educação
Infantil, primeira etapa da Educação Básica, sendo o início da prestação de serviço para o
ano letivo de 2023, bem como o julgamento efetuado pela Comissão de Licitação, adjudicando o
objeto licitado à empresa habilitada: Cristiano Wanat - Centro de Educação Infantil Turma do
Puff - INTEGRAL – Maternal I - 05 vagas; Maternal II - 08 vagas; PARCIAL – Maternal I -
02 vagas; Maternal II - 02 vagas; 1º Período - 06 vagas; 2º Período - 04 vagas. 

84 de 118

Nº 2178, quarta-feira, 22 de marÃ§o de 2023



Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 16:38, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 21/03/2023, às 16:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016284494 e o
código CRC 54BC57BD.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 0016245887/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo
licitatório levado a efeito através do Credenciamento nº 005/2023, destinado ao credenciamento
de empresas para execução de obras de pavimentação asfáltica, com revestimento tipo CAUQ
(Concreto Asfáltico Usinado à Quente) faixa “C”, pela iniciativa privada, em vias públicas do
Município de Joinville de acordo com o disposto na Lei Municipal n.º 3.795 de 29/09/1998, e
DECRETO Nº 43.664, de 03 de agosto de 2021 que regulamenta e institui o Programa de
Pavimentação Comunitária, bem como o julgamento efetuado pela Comissão de Licitação,
adjudicando o objeto licitado as empresas habilitadas: Acacia Engenharia Ltda, TEC-VIA
Industria de Asfalto Ltda, Viasan Engenharia Ltda e Construtora Fortunato Ltda.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 17/03/2023, às 16:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016245887 e o
código CRC EBEB29C3.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 0016245821/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo
licitatório levado a efeito através do Credenciamento nº 006/2023, destinado ao credenciamento
de empresas para execução de obras de pavimentação em paver retangular de concreto, pela
iniciativa privada, em vias públicas do Município de Joinville de acordo com o disposto na Lei
Municipal n.º 3.795 de 29/09/1998, e DECRETO Nº 43.664, de 03 de agosto de 2021 que
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regulamenta e institui o Programa de Pavimentação Comunitária, bem como o julgamento
efetuado pela Comissão de Licitação, adjudicando o objeto licitado a empresa habilitada: Blocos
Santa Teresinha Ltda.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 17/03/2023, às 16:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016245821 e o
código CRC E7FEFB3E.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016231183/2023 -
SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 040/2023,UASG 453230, destinado a Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens: cotação, reserva,
emissão, remarcação, cancelamento de passagens rodoviárias, bem como o julgamento efetuado
pela pregoeira, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora em seu respectivo valor Global,
qual seja: FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA – R$ 200.000,00.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 17/03/2023, às 16:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016231183 e o
código CRC 8F7F1521.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016278566/2023 -
SAP.LCT

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 094/2023, UASG 453230, destinado à contratação de
empresa especializada para o serviço de substituição de calhas metálicas na cobertura do
Expocentro Edmundo Doubrawa, com fornecimento de material e mão de obra, bem como o
julgamento efetuado pela pregoeira, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora em
seu respectivo item e valor total, qual seja: MARKA CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE
VARIEDADES LTDA, Item 01 - R$ 49.994,58.
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/03/2023, às 16:38, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 21/03/2023, às 16:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016278566 e o
código CRC FCA6C3EA.

 

COMUNICADO SEI Nº 0016240794/2023 - SES.UOM.AMN

 

 

Joinville, 16 de março de 2023.
 

O Município de Joinville através da Secretaria da Saúde - Área de Manutenção e Comissão de fiscalização instituída
p e l a PORTARIA  nº 180/2022/SMS, referente ao TERMO DE CONTRATO Nº 363/2023, firmado entre o
MUNICÍPIO DE JOINVILLE, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville e a empresa L&GED
SERVICOS DE LOGISTICA E GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI, cujo objeto é a  contratação de empresa
para prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, desinstalação, instalação e remanejamento de
bens e fornecimento de materiais, peças e acessórios para equipamentos odontológicos e de nebulização, na forma
d o Pregão Eletrônico nº 012/2023 , considerando o disposto no item 8.15- "Para a substituição de peças,
componentes ou acessórios, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a ficha técnica, no mínimo, 03 (três)
cotações obtidas junto aos fornecedores, para aprovação prévia do CONTRATANTE"  do Termo de Referência, leva
ao conhecimento dos interessados os preços obtidos junto ao mercado, pela Contratada e Contratante, para
fornecimento de peças, componentes ou acessórios conforme segue:
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PEÇAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS
ITENS DO ORÇAMENTO

EQUIPAMENTO MARCA MODELO PECA
Menor Valor
VALOR UNIT.

CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO 1

Cabecote do Refletor 140,68
Espelho P/ Refletor 367,15
Proteção do refletor (f) 245,40
Acabamento traseiro do refletor 215,35
Proteção da Lampada mont. © 103,20
Lampada de refletor Halog.24V/150 W 77,90
Lampada de refletor Halog. H3 12V/55 W 60,15
Filtro de sugador 133,45
Valvula de comando 1071 68,80
Acoplamento cz basic 71,70
Proteção de Mangueira 45,85
Terminal do sugador 66,05
Acoplamento para garrafa 20,89
Garrafa 1000ml 77,80
Valvula de agua 117,90
Valvula de ar 124,85
Conexao de descarga 40,80
Valvula de comando duplo 233,60
Registro de água mont. 133,90
Filtro de ar coalescente 759,20
Valvula solenoide montada 215,10

CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO 2

Suporte do Braço mont. Cad. 109,45
Motoredutor do encosto UniK 2.244,10
Motoredutor da base UniK assento 2.970,20
Placa Eletronica Central Cadeira Unik 935,83
Kit reposição placa Unik Komfort 1.623,85
Disco Atuador 42,89
Capa do pedal unik - Injetado 179,90
Apoio antiderrapante 7,95
Placa eletron. comando de pe UniK 265,45
Valvula progressiva mont. UniK 87,48
Corpo com Tubos 170,78
Mesa da Suctora - cuspideira 391,95
Base do pedal - Injetado 62,35
Cabo comando succao central unik 313,25
Estofamento do mocho 1.298,50
Coluna gas para fisiomocho H=190 179,65
Anel pistão 175,60
rodizios para mocho 34,45

CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO 3

Mangueira PVC 8x1,5 cinza basic (em metro) 47,20
Capa p/Mang. Seringa-Equipo 97,50
Protetor p/ valvula de ar 16,60
Protetor p/ valvula de agua 16,60
Ponteira da seringa trilpice 197,05
Mesa odont. UniK-Komfort 439,00
Mangueira Cristal 5/16"X2 mm 47,50
Mang. PU 1,7x0,9 transp. 13,70
Mangueira Pu D1,2X0,7 Transp. 21,30
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Mangueira PU 2,2X0,7 Transp. 14,75
Mangueira PU 2,7x0,7 transparente 19,85
Mangueira PU d4 x 1,5mm - azul 36,40
Mangueira p/ Turbina 513,00
Mangueira p/ Mesa Unik 164,65
Porca Borden 38,95
Ponteira da seringa trilpice 197,10

 
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 03 (três) dias corridos, contados da publicação, para que os interessados apresentem proposta
com menor preço junto a Secretaria de Saúde, à Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-
035 - Joinville - SC, das 13:00 às 17:00 horas.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Aparecida Villela,
Servidor(a) Público(a), em 16/03/2023, às 15:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Nathalia de Souza Zattar,
Gerente, em 22/03/2023, às 16:22, 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 0016240794 e o
código CRC 4641FF2B.

 

COMUNICADO SEI Nº 0016314362/2023 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE

Diretoria Administrativa

 

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO Nº 06/2023

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CFTV, PARA
A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE.
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Considerando o resultado do Pregão Presencial nº 06/2023, do tipo menor preço
por item; considerando que a empresa Rei dos Reis Com Atac. e Varej. de Equipamentos de
Informática Ltda. - EPP atendeu o exigido no item 12.2 do edital, conforme solicitado pelo
pregoeiro na sessão pública, e que após análise da área requisitante a amostra apresentada pela
licitante foi aprovada;

Declaro vencedora e adjudico os itens do certame às empresas vencedoras, como
segue:

- itens: 01 (pelo valor unitário R$ 140,00) , 02 (pelo valor unitário de R$ 195,00),
03 (pelo valor unitário de R$ 450,00), 04 (pelo valor unitário de R$ 12,90), 05 (pelo valor unitário
de R$ 12,90), 08 (pelo valor unitário de R$ 35,00), 09 R$ 36,00), 10 (pelo valor unitário de R$
14,90, 13 (pelo valor unitário de R$ 2.900,00) e 18 (pelo valor unitário de 1.000,00) à empresa REI
DOS REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.729.372/0001-03, representando o
valor total de R$ 17.771,40 (dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos)
e

 

- itens: 11 (pelo valor unitário de R$ 20,00), 12 (pelo valor unitário de R$ 26,00),
1 4 (pelo valor unitário de R$ 4.885,00), 15 (pelo valor unitário de R$ 458,99) e 16 (pelo valor
unitário de R$ 12.000,00) à empresa ART INTEGRA LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob nº
10.786.518/0001-56, representando o valor total de R$ 41.567,98 (quarenta e um mil, quinhentos
e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).

 

Registre-se que o certame restou fracassado para os itens 06, 07 e 17 do objeto.

 

Joinville, 22 de março de 2023.

 

Rogério Kotkievicz Coimbra

Pregoeiro

 

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 Rogerio Kotkievicz Coimbra,
Usuário Externo, em 22/03/2023, às 16:23, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016314362 e o
código CRC 5FF48B16.

 

COMUNICADO SEI Nº 0016249191/2023 - SES.UOM.AMN

 

 

Joinville, 17 de março de 2023.
 

O Município de Joinville através da Secretaria da Saúde - Área de Manutenção e Comissão de fiscalização instituída
p e l a PORTARIA Nº 180/2022/SMS, referente ao TERMO DE CONTRATO Nº 059/2019, firmado entre o
MUNICÍPIO DE JOINVILLE, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville e a empresa SLS
HOSPITALAR SERV EM EQU HOSP EIRELI ME, cujo objeto é a  contratação de empresa para realização de
serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares e diagnóstico, laboratoriais,
de fisioterapia e locomoção, audiológicos e otorrinolaringológicos, oftalmológicos que pertençam a Secretaria
Municipal de Saúde de Joinville, na forma do Pregão Eletrônico nº 118/2019 , considerando o disposto no inciso II
item 4 - 4. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, PEÇA E ACESSÓRIO E
OUTROS do Termo de Referência, leva ao conhecimento dos interessados os preços obtidos junto ao mercado, pela
Contratada e Contratante, para fornecimento de peças, componentes ou acessórios conforme segue:
 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO PECA
DIATEC
VALOR
UNIT.

Imitanciômetro INTERACOUSTICS AZ26
Calibração e Manutenção Preventiva IN
LOCO

R$ 500,00

Audiômetro INTERACOUSTICS AD28
Calibração e Manutenção Preventiva IN
LOCO

R$ 500,00

Cabine Acústica   Calibração - Medição de ruído IN LOCO R$ 100,00

Cabine
Audiológica

  Calibração - Medição de ruído IN LOCO R$ 100,00

 
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 04 (quatro) dias, 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,
Servidor(a) Público(a), em 17/03/2023, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Nathalia de Souza Zattar,
Gerente, em 22/03/2023, às 16:23, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016249191 e o
código CRC 5A897614.

 

DECISÃO SEI Nº 0016307235/2023 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Requerimento Administrativo n. 080/2023/NAT

Solicitante: M. V.

Órgão/Unidade de origem: Atendimento NAT-Jus

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (SEI n.
0016307136/2023), INDEFIRO, com fundamento no art. 23, III e IV do Decreto
n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário M. V., assistido pelo Atendimento NAT-Jus,
que objetivava o fornecimento de nintedanibe em favor do solicitante.

Comunique-se.

 

ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, às 11:28, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016307235 e o
código CRC CD06B45B.
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DECISÃO SEI Nº 0016298924/2023 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 21 de março de 2023.

Requerimento Administrativo n. 098/2023/NAT

Solicitante: A. S. C. 

Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (SEI n.
0016298897), INDEFIRO, com fundamento no art. 23, III e IV, do Decreto n. 30.043/2017, a
solicitação formulada pelo usuário A. S. C., assistido pelo Hospital Municipal São José, que
objetivava o fornecimento do medicamento sorafenibe em favor do Solicitante.

Comunique-se.

 

ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, às 17:27, 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 0016298924 e o
código CRC 1E9B5239.

 

DECISÃO SEI Nº 0016313442/2023 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Requerimento Administrativo n. 099/2023/NAT
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Solicitante: M. L. S.

Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (SEI n.
0016312410), INDEFIRO, com fundamento no art. 23, III e IV do Decreto n. 30.043/2017, a
solicitação formulada pelo usuário M. L. S., assistido pelo Hospital Municipal São José, que
objetivava o fornecimento do medicamento nivolumabe em favor do Solicitante.

Comunique-se.

 

ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, 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 0016313442 e o
código CRC FD213B61.

 

DECISÃO SEI Nº 0016313702/2023 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Requerimento Administrativo n. 088/2023/NAT

Solicitante: B. Z. F.

Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (SEI
n. 0016313680), INDEFIRO, com fundamento no art. 23, III e IV, do Decreto n. 30.043/2017, a
solicitação formulada pelo usuário B. Z. F., assistido pelo Hospital Municipal São José, que
objetivava o fornecimento do medicamento sorafenibe em favor do Solicitante.

Comunique-se.
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ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, às 17:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016313702 e o
código CRC 8B2BE02B.

 

DECISÃO SEI Nº 0016306928/2023 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Requerimento Administrativo n. 062/2023/NAT

Solicitante: S. M. R.

Órgão/Unidade de origem: Atendimento NAT-Jus

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 0016306815), INDEFIRO, com fundamento
no art. 23, III e IV, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário S.
M. R., assistido pelo atendimento NAT-Jus, que objetivava o fornecimento de duloxetina em favor
do Solicitante.

Comunique-se.

 

ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, às 11:19, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016306928 e o
código CRC 53A73ED2.

 

DECISÃO SEI Nº 0016306740/2023 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Requerimento Administrativo n. 014/2023/NAT

Solicitante: N. de J.

Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (SEI
n. 0016306586), INDEFIRO, com fundamento no art. 23, III e IV, do Decreto n. 30.043/2017, a
solicitação formulada pelo usuário N. de J., assistido pelo Hospital Municipal São José, que
objetiva o fornecimento de brentuximabe vedotina em favor do Solicitante.

Comunique-se.

 

ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, às 11:14, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016306740 e o
código CRC D8BD6754.

 

DECISÃO SEI Nº 0016306490/2023 - SES.UAP.NAT
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Joinville, 22 de março de 2023.

Requerimento Administrativo n. 434/2022/NAT

Solicitante: S. de F. de S.

Órgão/Unidade de origem: Instituto de Olhos Dr. Carlo Wille

 

Diante das razões expostas no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de Apoio
Técnico ao Sistema de Justiça (SEI n. 0016306189/2023)
determino o ARQUIVAMENTO da solicitação formulada pela usuária S. de F. de S., assistida
pelo Instituto de Olhos Dr. Carlo Wille, que objetivava o fornecimento de implante intra-estromal
olho direito.

Comunique-se.

 

ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, às 11:08, 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 0016306490 e o
código CRC C8D3DE10.

 

DECISÃO SEI Nº 0016306000/2023 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Requerimento Administrativo n. 085/2023/NAT

Solicitante: M. V. N. H.

Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

 

Diante dos fundamentos expostos no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de
Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (SEI n. 0016305987),  INDEFIRO, com fundamento no art.
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23, I do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária M. V. N. H., assistida pelo
Hospital Municipal São José, que objetivava o fornecimento de medicamento brentuximabe
vendotina em favor da Solicitante.

Comunique-se.

 

ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, às 10:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016306000 e o
código CRC 1B6DBBA8.

 

DECISÃO SEI Nº 0016305955/2023 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Requerimento Administrativo nº 072/2023/NAT

Solicitante: J. de S.

Órgão/Unidade de origem: Hospital Municipal São José

 

Diante dos fundamentos expostos no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de
Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (SEI n. 0016305935), INDEFIRO, com fundamento no
art. 23, I, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário J de
S., assistido pelo Hospital Municipal São José, que objetivava o fornecimento de zanubrutinibe em
favor do Solicitante.

Comunique-se.

 

ANA PAULA BARAUNA

Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus)
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 22/03/2023, às 10:56, 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 0016305955 e o
código CRC F007A429.

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEI

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2023/SFM/UFT, DE 20 DE MARÇO DE 2023.

 

 

Dispõe sobre as atividades de prestação de serviços
dispensadas da geração individual obrigatória da
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais (NF-
em) e dá outras providências..
 

 

O GERENTE DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
(UFT), em conjunto com o SECRETÁRIO DA FAZENDA, no exercício das atribuições que
lhes são conferidas pelo sistema da municipalidade em especial ao que dispõe os artigos 1º e 9º da
Lei Complementar n. 286, de 21 de novembro de 2008, combinado com o disposto no artigo 31 da
Lei Complementar Municipal n. 155, de 19 de dezembro de 2003 e considerando a necessidade de
instrumentalizar o uso da NF-em, resolve;

 

Art. 1º. As prestações de serviços que resultarem em faturamento igual ou
inferior a R$ 75,00 (setenta e cinco reais), em relação ao mesmo tomador do serviço, ficam
dispensadas da geração obrigatória da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais (NF-em), na
forma estabelecida no Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica aos estabelecimentos
que executam as atividades de:

a) estacionamento, ressalvados os estabelecimentos que utilizam emissor de
cupom fiscal (ECF);
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b) lavação e lubrificação;

c) fotocópias, encadernações e congêneres;

d) salão de beleza;

e) chaveiros;

f) borracharia;

g) jogos eletrônicos, inclusive “lan house”;

h) conserto e manutenção de objetos quaisquer, ressalvados os casos de garantias;

i) embelezamento de animais;

j) centros de lazer; e

k) diversões, lazer, entretenimento e congêneres, previstos no item 12 da Lista
Anexa à Lei Complementar nº 155/2003, com cobrança de bilheteria.

 

Art. 2º. Para efeito do artigo anterior, os estabelecimentos prestadores ficam
obrigados a gerar uma NF-em no final de cada expediente diário, contra tomadores diversos,
relacionando na mesma todas as operações executadas.

 

Parágrafo Único. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica aos
serviços tomados por pessoas jurídicas de direito público e as hipóteses em que o tomador exija a
NF-em.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maico Bettoni, Gerente, em
20/03/2023, às 17:27, 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.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Martins Alves,
Secretário (a), em 21/03/2023, às 15:55, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016253852 e o
código CRC 3C858210.

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEI
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2023/SFM/UFT, DE 20 DE 20 DE MARÇO DE 2023.

 

Dispõe sobre procedimentos privativos para a emissão de Nota Fiscal
Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em por oficiais ou tabeliães interinos cujas serventias
encontram-se estabelecidas no Município de Joinville.

 

O GERENTE DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
(UFT), em conjunto com o SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 286, de 21 de
novembro de 2008 e:

CONSIDERANDO a decisão proferida em 14/10/2020 pelo Grupo de Câmaras
de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC em sede de Incidente de
Assunção de Competência 0300559-44-2018.8.24.0086/50000, nos seguintes termos: “Os oficiais
ou tabeliães interinos submetem-se ao recolhimento do ISS, nos moldes do item 21 da lista anexa à
LC n. 116/2003, mas incide a imunidade tributária recíproca sobre o valor excedente da
interinidade repassado ao Tribunal de Justiça e, por fim, dar parcial provimento ao recurso para
afastar a incidência de ISS sobre o excedente de interinidade.”

 CONSIDERANDO que em sede de Recurso Extraordinário com Agravo (autos
1.369.870), foi mantido o posicionamento, o qual foi transitado em julgado em 30/03/2022,
baixando os autos ao tribunal de origem em mesma data;

 CONSIDERANDO que a ARESPIN/SC - Associação dos Responsáveis
Interinamente por Cartórios Vagos apresentou requerimento a órgão correicional do TJ/SC (Núcleo
IV - Extrajudicial), autuado sob o número 0028750-75.2020.8.24.0710 com objetivo de discorrer
sobre suposto impacto financeiro suportado pelos ofícios extrajudiciais do Estado de Santa Catarina
decorrente da pandemia e de novos provimentos do Conselho Nacional de Justiça, sob fundamento
de que os interinos desempenham serviço público estatal supostamente à margem da tributação do
ISS pelos Municípios, o qual permaneceu suspenso até a conclusão dos autos de Incidente de
Assunção de Competência em epígrafe;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos 0028750-75.2020.8.24.0710
acima referidos, no sentido de “intimem-se os interinos das serventias vagas para que, no prazo de
60 dias, busquem junto às Prefeituras o cumprimento do disposto no acórdão prolatado nos autos
IAC 5039324-68.2020.8.24.0000 (...)”;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal Eletrônica de
Serviços Municipais - NF-em, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº
286/2008 c/c artigo 25 do Decreto 30.798/2018, cuja base de cálculo corresponde a remuneração
do interino, observado o limite de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio
mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 1º do artigo 466-AM, do
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, com a redação atribuída pelo Provimento
CNJ 18/2019;

CONSIDERANDO a transitoriedade atribuída à interinidade, e, noutra via, o
interesse da Administração em manter, através do sistema NF-em, as informações relativas ao
faturamento das serventias atualmente vagas e que não obstante serão assumidas pelos tabeliães e
notários titulares;
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CONSIDERANDO que o Município de Joinville possui interesse permanente no
controle e acompanhamento dos prestadores de serviços;

CONSIDERANDO que especialmente neste caso, volta-se atenção ao registro 
no sistema NF-em do faturamento auferido durante a interinidade com o intuito de  formar base de
dados útil a eventual e futuro procedimento fiscal de qualquer natureza, devidamente motivado e
instaurado;

CONSIDERANDO, que o intuito da Administração Fazendária é, em primeiro
plano, garantir que a realização da política tributária do Município seja eficiente, racionalizada e
abrangente, de forma a prestigiar os princípios da legalidade, isonomia, e, consequentemente,
moralidade, publicidade e eficiência;

 

EXPEDEM a seguinte Instrução Normativa:

 

Art. 1º O prestador dos serviços enquadráveis no item 21, subitem 21.01 da Lista
de Serviços anexa à Lei Complementar Municipal nº 155/2003, que esteja atuando interinamente
nas serventias estabelecidas no Município de Joinville, deverá emitir a Nota Eletrônica de Serviços
Municipais - NF-em e guia de recolhimento do ISS observadas as peculiaridades previstas nesta
Instrução Normativa.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados apenas os tabeliães e
notários interinos, que ocupam as serventias vagas na Comarca de Joinville. 

§ 2º Cessada a interinidade mediante a assunção do titular, não serão mais
aplicáveis as disposições contidas nesta Instrução Normativa, devida, pois, a emissão regular de NF-
em e guia de recolhimento pelo respectivo prestador de serviços, nos termos do Decreto Municipal
nº 30.798/2018.

 

Art. 2º O cadastro no sistema NF-em realizado na pessoa física do interino
conterá informação expressa e adicional, a ser selecionada no ato da aprovação pelo agente público,
nos seguintes termos: “Tributação Oficial/Tabelião Interino.”

Parágrafo único. Aprovado o cadastro de que trata o caput, cada NF-em emitida
conterá expressamente e em destaque a seguinte informação em seu rodapé: “Tributação
Oficial/Tabelião Interino”.

 

Art. 3º O ISS será recolhido pelo prestador do serviço mediante a geração de
Guia Eventual, ferramenta disponível no portal da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais -
NF-em.

§ 1º Observado o disposto no artigo 2º desta Instrução Normativa, a geração da
Guia Eventual será precedida de ajuste no cadastro NF-em do prestador de serviço.

§ 2º No campo denominado “Dados do Prestador”, deverão ser inseridos os dados
do Oficial/Tabelião Interino.

§ 3º No campo denominado “Dados do Tomador” deverão ser inseridos os dados
da Serventia mediante respectivo CNPJ;
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§ 4º O procedimento de que trata o parágrafo anterior limitar-se-á a
operacionalizar a emissão da Guia Eventual, inexistentes outros efeitos de natureza jurídico-
tributária.

§ 5º No campo denominado “Valor Total do Serviço Prestado”, inserir valor
mensal total do serviço prestado, sem deduções.

§ 6º No campo denominado “Base de Cálculo do Serviço Prestado”, deverá
informar o faturamento efetivamente recebido, observado o teto de 90,25% (noventa vírgula vinte e
cinco por cento) do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, tal
como disposto no § 1º do artigo 466-AM do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça
do Estado de Santa Catarina.

§ 7º No campo denominado “Descrição do Serviço”, deverá relacionar as Notas
Fiscais referente ao mês de competência apurado.

 

Art 4º  O recolhimento do imposto por meio da guia eventual não desobriga o
prestador a emissão das notas fiscais conforme as regras contidas no Decreto Municipal nº
30.798/2018.

 

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Maico Bettoni, Gerente, em
20/03/2023, às 17:27, 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.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Martins Alves,
Secretário (a), em 21/03/2023, às 15:55, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016254170 e o
código CRC 35CDE338.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 0016288438/2023 - SAS.UAC.CPIR

 

 

Joinville, 21 de março de 2023.
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Resolução 02/2023– COMPIR

 

Dispõe sobre a aprovação do cronograma das reuniões ordinárias

do COMPIR no ano de 2023.

 

O COMPIR – Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, no uso de suas
atribuições legais, em reunião extraordinária no dia 15 de fevereiro de 2023, discutiu,
analisou e aprovou o cronograma das reuniões ordinárias do Conselho(COMPIR) para o
ano de 2023.

 

Considerando os objetivos definidos na Lei 7.554/2013, alterada pela Lei 8.775/2019, que
cria este Conselho;

Considerando a necessidade de divulgar, ampliar a participação e aprimorar o controle
social da política de inclusão, promoção da igualdade racial e da cultura afrodecendente no
município.

 

Resolve:

 

Art-1º- Aprovar o Cronograma das Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de promover, divulgar, fortalecer e ampliar a
participação e fiscalização no cumprimento da legislação favorável aos direitos das
comunidades, negras, indígenas e ciganas.

 

Art-2º - Esta resolução consubstancia o anexo I deste documento sob o número no SEI
nºxxx e entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

 

 

 

Eliane da Silva Maria Gelain

Presidente do COMPIR
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Documento assinado eletronicamente por Eliane da Silva Maria Gelain,
Usuário Externo, em 22/03/2023, às 12:06, 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 0016288438 e o
código CRC B6E44124.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 0016288214/2023 - SAS.UAC.CPIR

 

 

Joinville, 21 de março de 2023.

 

 

 

 

 

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR - Lei nº. 7.754/2013, alterada
pela Lei 8.775/2019

 

 

Resolução nº 001/2023 - COMPIR

 

Dispõe sobre alteração da convocação 00113351/2021-SAS.UAPS.CRASFL – dos
membros para composição da Mesa Diretora do COMPIR e dá outras providências.
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O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR - Lei nº. 7.754/2013,
alterada pela Lei 8.775/2019, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em reunião
extraordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2023, deliberou.

 

Considerando o art. 8º da Lei nº. 7.754/2013, alterada pela Lei 8.775/2019 : “A Diretoria do
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, terá a seguinte
composição:

I – presidente:

II – vice-presidente:

III – primeiro-secretário:

IV – segundo-secretário:

 

Resolve:

 

Art. 1º Aprovar e instituir a nova configuração da Mesa Diretora, composta pelas (os)
seguintes conselheiras (os) : Presidente: Eliane da Silva Maria Gelain; Vice Presidente:
Denisia Martins Borba; 1º Secretário: Gustavo Zacarias da Rosa; 2ª Secretária: Pricylla da
Costa Bianchi.

 

Art.2º Esta resolução entra em vigor a partir da sua publicação.

 

 

 

 

 

 

 

Eliane da Silva Maria Gelain

Presidente do COMPIR
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Documento assinado eletronicamente por Eliane da Silva Maria Gelain,
Usuário Externo, em 22/03/2023, às 12:06, 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 0016288214 e o
código CRC A40266EF.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 0016304236/2023 - SAS.UAC.CPIR

 

 

Joinville, 22 de março de 2023.

Resolução nº 03/2023 – COMPIR.

 

Dispõe sobre o Regimento Interno do COMPIR

 

O Conselho Municipal De Promoção da Igualdade Racial, no uso de suas atribuições
legais e regimentais; conforme deliberação na Reunião Extraordinária realizada no dia 15
de março de 2023.

Considerando que o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, é órgão
colegiado, permanente e paritário, de caráter deliberativo no âmbito da sua competência,
propositivo e consultivo nos demais casos, encarregado de atuar na formulação de
estratégias e controle da execução de políticas públicas que visem proteger os direitos das
comunidades étnicas, eliminando discriminações que a atingem, bem como sua plena
inserção na vida socioeconômica, política e cultural.

Considerando o artigo 14º da Lei nº 7.554, de 13 de novembro de 2013 alterada pela Lei nº
8.775, de 12 de Dezembro de 2019 dispõe que é competência do COMPIR a elaboração e
a aprovação do seu Regimento Interno em reunião plenária;

.

RESOLVE:
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Art. 1º – Fica aprovado o Regimento Interno do COMPIR, com alterações: art 2, inclusão de
inciso e parágrafo único; artigo 3, I, V, VII, VIII, X; artigo 4, II, d; artigo 9 parágrafo 1 e
parágrafo 9, artigo 17; artigo 21 parágrafo único; artigo 23, IV; artigo 28 parágrafo único;
artigo 31, IV, VI; artigo 33, que tem como objetivo estabelecer normas, procedimentos e
demais diretrizes necessárias à adequada administração do COMPIR, conforme Lei nº
7.554, de 13 de novembro de 2013 alterada pela Lei nº 8.775, de 12 de Dezembro de 2019;

 

Art, 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições
contrárias.

 

 

Eliane da Silva Maria Gelain

Presidente do COMPIR

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Eliane da Silva Maria Gelain,
Usuário Externo, em 22/03/2023, às 12:06, 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 0016304236 e o
código CRC 0B5850D1.

TERMO DE DECISÃO - EMENTA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

TERMO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

 

Considerando o Prejulgado nº 2285 do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina;

Considerando a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina; e

Considerando o Parecer nº 09/2023 da Procuradoria Geral da Câmara de
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Vereadores de Joinville:

 

DECIDO:

 

Com base no Prejulgado 2285 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, na
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e no entendimento da
Procuradoria Geral e Subprocuradoria Administrativa desta Casa de Leis, RECONHEÇO o
cômputo do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 como tempo de serviço dos
servidores da Câmara de Vereadores de Joinville, para fins dos benefícios previstos no inciso IX, do
art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 (Adicional de Tempo de Serviço, Licença-Prêmio, dentre
outros).

Determino o pagamento a partir da próxima folha de pagamento conforme cronograma da Diretoria
Financeira, dos valores retroativos referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro
de 2022.

 

Joinville, 20 de março de 2023.

 

Diego Machado

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 22/03/2023, às 13:03, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016286840 e o
código CRC 5FD66E09.

TERMO DE DECISÃO - EMENTA SEI - CGM.GAB/CGM.UPA

Processo Administrativo Disciplinar nº 45/21 - Considerando que restou demonstrado que
o servidor Carlos André Schoene Aenishaenslin, matrícula nº 49.284, agente administrativo, lotado
na Secretaria de Assistência Social, apresentou conduta inadequada no ambiente de trabalho,
quanto ao uso correto de máscara de proteção da COVID-19 durante a pandemia, infringindo
assim o disposto no art. 155, incisos II e III, da Lei Complementar 266/08, determino a aplicação da
penalidade de ADVERTÊNCIA ao servidor, conforme previsto nos arts. 166, I e 168, da LC
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266/08.

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 22/03/2023, às 14:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016284359 e o
código CRC 4CE29078.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 166/2023

Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor Presidente da Companhia Águas
de Joinville, no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social
Consolidado da Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
025/2023, firmado entre a COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE e a empresa  DANNA
COMERCIAL EIRELI, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, nos termos do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023.

 

Mauro Fernando Teodoro, Matrícula nº 0791 - Gestor Titular

Cristiano Ricardo Muller, Matrícula n° 0877 - Fiscal Titular

Cristiano Pinheiro Paz, Matrícula n° 1248 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
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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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 21/03/2023, às 14:03, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016279318 e o
código CRC AEAA8C37.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 159/2023

André Domingos Romero Castro, Diretor Presidente Substituto da Companhia
Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto
Social Consolidado da Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
 013/2021, firmado entre a COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE e a empresa  DIGITRO
TECNOLOGIA S.A, que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
E SUPORTE A PABX, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo
de Referência, nos termos da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021.

 

Gestor: Marco Antônio Werka, Matrícula 691;

Gestor Suplente: Giovani José Osmarini, Matrícula, 423;

Fiscal: Julio Cesar Gomes de Oliveira - Matrícula 836;

Fiscal Suplente: Aline Schafhauser Guimaraes Machado - Matrícula 540.

 

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.
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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,
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;

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

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

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

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

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

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

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

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

g) Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação e
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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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 22/03/2023, às 12:05, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016232912 e o
código CRC 4CEFD92B.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 160/2023

Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor Presidente da Companhia Águas
de Joinville, no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social
Consolidado da Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
033/2022, firmado entre a COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE e a empresa  OI S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA FIXA, TELEFONIA DDG 0800 E TRES DÍGITOS 115, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, nos termos do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021.

 

Gestor:  Giovani José Osmarini, matrícula nº 423

Gestor Suplente: Marco Antônio Werka, Matrícula 691;

Fiscal técnico: Aline Schafhauser Guimarães Machado, matrícula nº 540

Fiscal técnico suplente: Júlio Cesar Gomes de Oliveira, Matrícula 836;

Fiscal de operação: Schirlei Aline Pasche Oliveira, matrícula nº 469

Fiscal de operação suplente: Marcos Henrique de Almeida Pires, matrícula nº
470

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:
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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,
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;

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

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

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

b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob
a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar
competência;
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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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 22/03/2023, às 12:05, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016238771 e o
código CRC 10D5FDF7.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 168/2023

Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor Presidente da Companhia Águas
de Joinville, no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social
Consolidado da Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
028/2023, firmado entre a COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE e a empresa  WS
SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, nos termos do Pregão
Eletrônico n° 009/2023.

 

Mauro Fernando Teodoro, Matrícula nº 0791 - Gestor Titular

Cristiano Ricardo Muller, Matrícula n° 0877 - Fiscal Titular
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Cristiano Pinheiro Paz, Matrícula n° 1248 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

2) Promover alteração contratual.

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

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

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

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

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

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

a) Ler atentamente o contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;
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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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 21/03/2023, às 14:03, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016284731 e o
código CRC E4E15ED1.
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