
    Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022

DECRETO Nº 49.469, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 09 de agosto de 2022:

 

- Adelcio Carlos Vieira, do cargo de Coordenador II na Unidade de de Obras.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814893 e o
código CRC 28701651.

DECRETO Nº 49.467, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
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O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 09 de agosto de 2022:

 

- Marilia Gasperin dos Santos, do cargo de Coordenadora I da Área de Limpeza
Urbana.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814864 e o
código CRC 3F2757FF.

DECRETO Nº 49.466, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 09 de agosto de 2022:

 

- Karine Alencar Miranda, do cargo de Coordenador I da Unidade de
Pavimentação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814849 e o
código CRC A2256DF4.

DECRETO Nº 49.487, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Felipe Calistro, do cargo de Coordenador I do Núcleo de Gestão de Pessoas.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815183 e o
código CRC 14864802.

DECRETO Nº 49.465, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
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Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 09 de agosto de 2022:

 

- Charlison Ribeiro, do cargo de Coordenador I  na Unidade de Transportes e
Vias Públicas.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814789 e o
código CRC D1F6F2C6.

DECRETO Nº 49.464, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 09 de agosto de 2022:

 

- Luiz Felipe Alves Garcia, do cargo de Gerente de Transportes e Vias Públicas.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814768 e o
código CRC 1A13B886.

DECRETO Nº 49.454, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria de Educação, a partir de 11 de agosto de 2022:

 

- Gabriel Horn Iwaya, para o cargo de Coordenador I de Desenvolvimento
Integral.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814488 e o
código CRC CF28A2B4.

DECRETO Nº 49.453, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
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nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria de Habitação, a partir de 11 de agosto de 2022:

 

- Edina Fernanda Pagani, para o cargo de Coordenadora I da Unidade de
Engenharia.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814421 e o
código CRC 74D7463C.

DECRETO Nº 49.480, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Camilla Siedschlag Axt, do cargo de Coordenadora I de Mídias e Tecnologias
Educacionais.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013815084 e o
código CRC 5AA59827.

DECRETO Nº 49.479, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Deyze Zapelini Faust, do cargo de Coordenadora I da Área de Educação de
Jovens e Adultos.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815057 e o
código CRC 50D856B8.

DECRETO Nº 49.486, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,
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EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Tamires Rafaela Liandro, do cargo de Supervisor.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815174 e o
código CRC DA274B82.

DECRETO Nº 49.478, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria Infraestrutura Urbana, a partir de 15 de agosto de 2022:

 

- Erick Batista Koglin, para o cargo de Coordenador II da Unidade de
Transportes e Vias Públicas.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013815040 e o
código CRC AB3D7266.

DECRETO Nº 49.468, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 09 de agosto de 2022:

 

- Fábio de Oliveira, do cargo de Coordenador II na Unidade de Drenagem.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814880 e o
código CRC 8BE7665F.

DECRETO Nº 49.452, de 04 de agosto de 2022.

 

Altera o Decreto nº 46.671, de 14 de março de
2022, que nomeia membros para integrar o Núcleo
Municipal de Hidrometeorologia da rede de
monitoramento hidrometeorológico no Município.

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições e, em conformidade com
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o inciso IX, do art. 68, da Lei Orgânica do Município, e com o Decreto nº 42.338, de 03 de maio
de 2021,

 

DECRETA:

 

Art. 1º  Ficam nomeados para integrar o Núcleo Municipal de
Hidrometeorologia (NMH) no Município, os seguintes membros:

 

I – Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública

Titular: Maiko Alexander Bindemann Richter

Suplente: Giampaolo Barbosa Marchesini

 

II – Secretaria de Administração e Planejamento

Titular: Eloy Labatut de Oliveira

Suplente: Rafael Ribeiro

 

III – Secretaria de Meio Ambiente

Titular: Adriano Stimamiglio

Suplente: Rodrigo José Bandeira

 

IV – Secretaria de Infraestrutura Urbana

Titular: Cristiano Amancio de Borba

Suplente: João Arthur Gamba

 

V – Companhia Águas de Joinville

Titular: Jean Tragibo de Campos

Suplente: Patricia Helena Eggert Karnopp;

 

Art. 2º Também ficam nomeados os seguintes membros permanentes voluntários:

 

I – Centros de pesquisa científica, ensino e extensão universitária

a) UDESC - CCT

Titular: Leonardo Romero Monteiro

Suplente: Patricia Becker
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b) CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA SC 

Titular: Carine Cardoso dos Santos 

Suplente: Helena Ravache Samy Pereira

 

c) UFSC - JOINVILLE 

Titular: Simone Malutta

Suplente: Marcelo Heidemann

 

II – 02 (duas) vagas para Comitês de Bacias

a) Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico
da Baía da Babitonga e Bacias Contíguas 

Titular: Virgínia Grace Barros 

Suplente: José Mario Gomes Ribeiro

 

b) Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu e Bacias
Contíguas – Comitê Itapocu 

Titular: Karine R. Holler

Suplente: Hector Silvio Haverroth

 

III - Infraestrutura com sede em Joinville

 - Não houve Indicações

 

IV - Empresas Privadas

a) CNPJ: 44.161.009/0001-50 - Diego Soares

Titular: Diego Soares

Suplente: Felipe Tabalipa

 

V - Órgãos Públicos Estaduais e Federais afins

a) DEFESA CIVIL SC 

Titular: Antônio Edival Pereira 

Suplente: Osvaldo Gonçalves

 

VI - Associações Civis

a) AEANVI - SC 

Titular: Rafael Zoboli Guimarães 

Suplente: Daniele Perez Alvarez
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b) SINDUSCON JOINVILLE

Titular: Dieter Neermann

Suplente: Renan Olivera

 

c) Joinville Iate Clube – JIC

Titular: Gerson Beckert

Suplente: Fernando Mazzolli

 

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

 

Adriano Bornschein Silva  

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814375 e o
código CRC 97969D73.

DECRETO Nº 49.485, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Ewelyn de Paula Fernandes Bidoia, do cargo de Coordenadora I do Ensino
Fundamental I.
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Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815161 e o
código CRC 2566F70C.

DECRETO Nº 49.477, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria Infraestrutura Urbana, a partir de 10 de agosto de 2022:

 

- Luiz Felipe Alves Garcia , para o cargo de Coordenador I da Unidade de
Pavimentação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815034 e o
código CRC CEBAC2C8.

DECRETO Nº 49.484, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
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O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Cleberson de Lima Mendes, do cargo de Gerente da Unidade de Tecnologias
Educacionais.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815145 e o
código CRC 09E21B6A.

DECRETO Nº 49.483, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Claudia Regina Moser Barboza, do cargo de Coordenadora I de Gestão Escolar.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815130 e o
código CRC D1622316.

DECRETO Nº 49.482, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Aurea Vieira, do cargo de Coordenadora I da Área de Formação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815110 e o
código CRC 9C4195FE.

DECRETO Nº 49.476, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,
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NOMEIA, na Secretaria Infraestrutura Urbana, a partir de 10 de agosto de 2022:

 

- Adelcio Carlos Vieira, para o cargo de Coordenador I da Unidade de Obras.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815013 e o
código CRC F13A8B8A.

DECRETO Nº 49.492, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria de Educação, a partir de 08 de agosto de 2022:

 

-  Marco Robert Klitzke, para o cargo de Gerente de Manutenção Escolar.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013815215 e o
código CRC F37AAF74.

DECRETO Nº 49.475, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria Infraestrutura Urbana, a partir de 10 de agosto de 2022:

 

- Fábio de Oliveira, para o cargo de Coordenador I da Unidade de Drenagem.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815001 e o
código CRC 249795D8.

DECRETO Nº 49.474, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria Infraestrutura Urbana, a partir de 10 de agosto de 2022:
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- Marília Gasperin dos Santos, para o cargo de Gerente da Unidade de Limpeza
Urbana.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814994 e o
código CRC A492396B.

DECRETO Nº 49.491, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria de Educação, a partir de 08 de agosto de 2022:

 

-  Felipe Calistro, para o cargo de Gerente de Gestão de Pessoas.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815211 e o
código CRC EC71317E.
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DECRETO Nº 49.490, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria de Educação, a partir de 08 de agosto de 2022:

 

-  Tamires Rafaela Liandro, para o cargo de Coordenadora I de Recrutamento e
Alocação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815199 e o
código CRC B1F6A416.

DECRETO Nº 49.489, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria de Educação, a partir de 08 de agosto de 2022:

 

-  Cleberson de Lima Mendes, para o cargo de Diretor Executivo de Formação e
Inovação.

 

Adriano Bornschein Silva
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Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815194 e o
código CRC 67807EC6.

DECRETO Nº 49.488, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de agosto de 2022:

 

- Marco Robert Klitzke, do cargo de Coordenador I de Manutenção Escolar.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013815188 e o
código CRC 9DDF3A69.

DECRETO Nº 49.473, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
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o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria Infraestrutura Urbana, a partir de 10 de agosto de 2022:

 

- Daniella Mello, para o cargo de Gerente da Unidade de Pavimentação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814979 e o
código CRC F983666C.

DECRETO Nº 49.472, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria Infraestrutura Urbana, a partir de 10 de agosto de 2022:

 

- Karine Alencar Miranda, para o cargo de Gerente da Unidade de Pavimentação
Comunitária.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814963 e o
código CRC 295F964D.

DECRETO Nº 49.471, de 04 de agosto de 2022.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria Infraestrutura Urbana, a partir de 10 de agosto de 2022:

 

- Charlison Ribeiro, para o cargo de Gerente da Unidade de Transportes e Vias
Públicas.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814942 e o
código CRC 310EF5E5.

DECRETO Nº 49.470, de 04 de agosto de 2022.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
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Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir de 09 de agosto de 2022:

 

- Daniella Mello, do cargo de Coordenador I da Unidade de Pavimentação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 04/08/2022, às 20:59, 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 0013814930 e o
código CRC FC090F94.

PORTARIA SEI - SEPROT.GAB/SEPROT.NAD

PORTARIA Nº 085/2022/SEPROT

 

O Secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, no exercício de suas atribuições, nos
termos do Decreto nº  40.291, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei
Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013;

Resolve,

Art. 1º – Nomear a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF da Ata de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 088/2022, firmada entre o Município de
Joinville e a empresa Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda
, inscrita no CNPJ sob o nº 17.417.928/0001-79, que tem por objeto a futura e
eventual aquisição de equipamentos de climatização e refrigeração, nas quantidades,
termos e condições descritos no Edital e seus anexos.

A comissão fica assim constituída:
 
Fiscais:
Carlos Cezar Butzge - matrícula 53.506;
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Márnio Luiz Pereira - matrícula 12.305;
Teresinha Dziedicz – matrícula 28.105.

 

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;

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; e

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogerio Rigo,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 20:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013784808 e o
código CRC BEA81D2E.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 116/2022

 

Nomeia membros para compor a  Comissão
Setorial de Avaliação de Documentos - CSAD,
estabelecida pelo Decreto nº48.214 de 26 de maio
de 2022.

 

A Diretora Executiva, no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto
nº 40.326, de 05 de janeiro de 2021,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão Setorial de
Avaliação de Documentos – CSAD da Secretaria de Assistência Social:

Vanessa Giovanella Fagundes, matrícula 29.418 - Presidente;

Fátima Cristina dos Santos, matrícula 42.211 - Secretária;

Fabiane Janete Moller Victoriano, matrícula 32.262 - Secretária Adjunta;

Simone do Nascimento Silva, matrícula 26.825 - Membro Efetivo

Janete Vital Golinski, matrícula 40.871 - Membro Efetivo

Vanessa Cristofolini, matrícula 46.734 - Membro Efetivo

Aislan Breitkreitz, matrícula 38.051 - Membro Efetivo

Carmela Weinheimer Rodrigues, matrícula 48520 - Arquivista;

Arselle de Andrade da Fontoura, matrícula 48204 - Representante do Arquivo
Histórico de Joinville.

 

Art. 2º  -  Fica revogada a Portaria n° 92/2022;

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

 

Neide Mary Camacho Solon
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Diretora Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon,
Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 17:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013797481 e o
código CRC 1678FEFD.

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

 

PORTARIA Nº 110/2022
 

O Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 40.293, de 04 de janeiro de 2021, 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 - Nomear a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF do
Termo de Contrato, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE - Secretaria de Cultura e
Turismo e a Empresa abaixo:

 

CONTRATO Nº: 452/2022

EMPRESA: Edson José de Lima Escultor e Restaurador,

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para elaboração de
levantamento, diagnóstico do estado de conservação e execução de ações de restauração em
Monumento histórico em metal (bronze)

DATA DE ASSINATURA: 13/06/2022

VIGÊNCIA: 13/09/2022

 

Fiscais Técnicos:

Angela Luciane Teyerl - Matrícula nº 56503 - Titular 

Maria Aparecida Bardini de Pieri - Matrícula nº 48301 - Titular
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Elisangela da Silva - Matrícula nº 48236 - Titular 

 

Fiscais Suplente:

Roberta Meyer Miranda da Veiga - Matrícula nº 53504 - Suplente  

 

Fiscais Administrativos:

Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação:

Juliana de Oliveira Feliciano – Matrícula nº 43.514

 

Art. 2º - Aos fiscais 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/fornecimento, conforme as especificações do
processo de contratação, conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar os documentos fiscais devidamente atestados,
observando se a nota fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço/produto que foi
autorizado e efetivamente prestado/fornecido 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 produtos/serviços que estejam em desacordo com as especificações
do objeto contratado, devendo ser observado o que preceituam os documentos que instruíram a
aquisição/contratação;

IX – propor aplicação das sanções administrativas ao fornecedor, quando for o
caso.

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

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 04/08/2022, às 16:41,
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 0013811751 e o
código CRC AC2B09A1.

PORTARIA SEI - SEHAB.GAB/SEHAB.UFO

PORTARIA Nº 69/2022-SEHAB

 

Designa servidores para a fiscalização de  termo de
contrato celebrado entre a AR RP Certificação
Digital Eireli e o e o Município de Joinville -
Secretaria de Habitação e institui Comissão de
Recebimento para certificação e conferência dos
respectivos documentos fiscais

 

O Secretário Municipal de Habitação, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto Municipal nº 40.303/2021, em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, à Instrução Normativa nº 04/2016, aprovada pelo Decreto nº 28.037/2016, à
Instrução Normativa nº 18/2017, aprovada pelo Decreto nº 29.994/2017, e legislação
correlata, RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados como fiscais titulares e suplentes
de contrato do Fundo Municipal de Terras, Habitação Popular e Saneamento:

I- Titulares:

1. Carina Testoni Greiffo , matrícula 54.776

2. Karla Alessandra Cidral, matrícula 38.397

3. Luciana Sabina Ormianin Felippe dos Anjos matrícula 17.077

II- Suplentes:

 

1. Osmar Leon Silivi Junior, matrícula 18.613

2. Flavia Luiza Tomazoni, matrícula 11603

3. Jessica Rodrigues de Castilhos, matrícula 43.360
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4. André Santos Pereira, matrícula 46.994

Art. 2º Os servidores designados nas alíneas, "1", "2" e "3"  do artigo 1º, inciso I,
serão responsáveis pelas seguintes atribuições:

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

II - Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

IV - Rejeitar materiais/produtos/serviços que estejam em desacordo com as
especificações do objeto contratado, devendo ser observado neste caso o que estabelece o Contrato
e o ato licitatório;

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

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

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

VIII - Controlar e manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão,
prorrogação e/ou rescisão, e o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar formalmente à Área de Gestão de Contratos, via SEI, a solicitação de prorrogação
com antecedência mínima de 03 meses do vencimento;

IX - 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, nos termos do art. 12, IV, do Decreto nº 29.994 de 2017

X - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar formalmente à Área de Gestão de Contratos, via SEI, a solicitação
de prorrogação com antecedência mínima de 03 (três) meses;

XI - Conhecer e observar o disposto no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico
nº 207/2021;

Art. 3º Em caso de impedimentos e/ou ausências, os suplentes indicados alíneas,
"1" e  "2", inciso II, poderão substituir quaisquer dos fiscais titulares, atendendo às
responsabilidades que lhes forem atribuídas.

Art. 4º  Os servidores designados nas alíneas, "4" e "5" do artigo 1º, inciso II,
serão responsáveis pelas seguintes atribuições:

I - Receber e encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas pelo
fiscais listados no artigo 1º, inciso I , observando se a nota fiscal apresentada pela Contratada
refere-se ao objeto contratado e/ou ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período,
de acordo com a IN nº 18/2017, bem como Decreto 29.994 de 2017;

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

a - Se as condições de pagamento do contrato e seus aditivos, quando for o caso,
termo de referência, propostas comerciais foram obedecidas;

b- Se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi contratado;

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

d - Movimentação de empenho em liquidação.

e - O documento fiscal não poderá conter rasuras;

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

g - Todas as certidões deverão obrigatoriamente ser autenticada eletronicamente,
para conferência da veracidade das mesmas.

h - Tramitar no sistema ePública em conformidade ao processo.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Andrioli, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 16:56, 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 0013812443 e o
código CRC BB269C9F.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UTE/SESPORTE.UTE.AEP

PORTARIA Nº 074 / 2022

 

DISCIPLINA, NO ÂMBITO SECRETARIA DE
ESPORTES, O PROCESSO DE INSCRIÇÃO E
SELEÇÃO DO PROGRAMA BOLSA
DESPORTIVA E PARADESPORTIVA PARA
TÉCNICOS, AUXILIARES TÉCNICOS,
ATLETAS E PROFISSIOANAIS DE
INICIAÇÃO ESPORTIVA REFERENTE AO
ANO DE 2022.
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A Secretaria de Esportes de Joinville torna público, para conhecimento dos interessados, a presente
Portaria que regulamenta o processo de credenciamento, seleção e concessão do Programa Bolsa
Desportiva e Paradesportiva para o ano de 2022, visando o fomento do esporte no Município de
Joinville nos termos desta Portaria, de acordo com a Lei nº 9.062 de 14 de Dezembro de 2021 e
conforme Decreto nº 45.001 de 16 de Dezembro de 2021.

 

1. DO OBJETIVO

 

1.1 O Programa Bolsa Desportiva e Paradesportiva tem como objetivo:  valorizar e apoiar atletas,
paratletas, guias, técnicos, auxiliares técnicos e profissionais de iniciação desportiva, participantes do
desporto de rendimento, educacional e do paradesporto, incentivar valores específicos da prática
esportiva, paradesportiva e competitiva em todos os participantes e desenvolver a prática do esporte
como meio de promoção social, mediante a concessão de bolsas remuneradas, incentivos técnicos e
materiais. A presente Portaria contempla técnicos, auxiliares técnicos, atletas e profissionais de
iniciação esportiva dos programas de esporte de rendimento, educacional e paradesportivo da
Secretaria de Esportes.

 

2. DA INSCRIÇÃO

 

2.1 Os candidatos ao Programa Bolsa Desportiva e Paradesportiva deverão fazer suas inscrições, no
período abaixo, através da entrega dos documentos exigidos no inciso I ao inciso XI, dos itens 3.1 e
3.2 desta Portaria, em envelope lacrado, indicando no envelope NOME DO CANDIDATO,
FUNÇÃO E MODALIDADE.

2.2 O cronograma seguirá as seguintes datas/etapas:

a) Período de inscrição: de 05 a 15 de agosto de 2022

b) Análise da Comissão: de 16 a 22 de agosto de 2022

c) Resultado Final: 23 de agosto de 2022 

2.3 Local de inscrição e entrega da documentação: Os envelopes individuais e lacrados, deverão
ser entregues a Secretaria de Esportes de Joinville, localizada na Rua Inácio Bastos, 1084 - Bairro
Bucarein. O recebimento das inscrições serão no horário das 08h às 14h. Qualquer dúvida poderá
ser enviada para o e-mail: sesporte.ute@joinville.sc.gov.br. 

2.4 É de inteira responsabilidade do candidato a observância das regras e critérios de horários
especificados nesta Portaria e sua inscrição implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação
das condições estabelecidas no seu inteiro teor, não podendo o candidato alegar o seu
desconhecimento.

2.5 Em caso de impossibilidade de comparecimento para entrega presencial do envelope, pelo
candidato, admitir-se-á  a entrega do envelope por terceiro, sendo de inteira responsabilidade do
candidato o conteúdo e integridade dos documentos apresentados.

2.6 A comissão poderá, em qualquer tempo, durante analise documental, solicitar adequações
através de diligencia, por meio eletrônico. O não retorno do candidato no prazo estabelecido na
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diligência, acarretará na eliminação.

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 

3.1 Para a função de TÉCNICO, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

I - Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO I);

II – Termo de Autorização para exploração da imagem, voz, nome e/ou apelido; (ANEXO II)

III - Currículo profissional esportivo e declaração de vínculo com entidade de prática desportiva, se
possuir.  (ANEXO III)

IV - Prestação de Contas, no caso de ter sido contemplado no ano de 2021. (ANEXO IV)

V - Fotocópia da Carteira Profissional do Conselho Regional de Educação Física (CREF/SC) ou
comprovação da ostentação de faixa preta ou certificado que conste que o candidato encontra-se
apto para exercer treinos para as artes marciais que não contemple faixa, concedida por organização
estadual ou federal que oficialmente represente a arte marcial ou luta, quando se tratar de artes
marciais;

VI - Fotocópia de documento oficial com foto, que contenha as informações de CPF e RG;

VII – Fotocópia do Certificado de Formação Acadêmica de maior grau (Pós-graduação,
graduação);

VIII – Fotocópia do Comprovante de residência. Em caso de comprovante não estar no nome do
solicitante da bolsa, deverá apresentar uma declaração de residência expedida pelo proprietário da
residência, ou certidão de casamento, no caso do cônjuge ser o titular; 

IX - Fotocópia do Certificado de Cursos na área de Esporte para PCD, para a função de
TÉCNICO PARADESPORTIVO, se possuir; [1]   

X - Documentos comprobatórios dos resultados elencados no Currículo  ou convocações para
seleções, emitidos por federação ou confederação da respectiva modalidade ou entidade pública
responsável; Entendemos como documentos comprobatórios as seguintes opções; súmulas, desde
que tenham data, local e o nome do treinador em destaque; declaração de entidade desportiva
elencando o resultado obtido; e resultados online deste que o nome do atleta esteja em destaque e a
competição e local também estejam visíveis;

XI - Documento bancário que comprove os dados atualizados, exclusivamente do Banco do Brasil;

 

3.2 Para a função de AUXILIAR TÉCNICO, o candidato deverá apresentar a seguinte
documentação:

I - Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO I);

II – Termo de Autorização para exploração da imagem, voz, nome e/ou apelido; (ANEXO II)

III - Currículo profissional esportivo e declaração de vínculo com entidade de prática desportiva, se
possuir. (ANEXO III)

IV - Prestação de Contas, no caso de ter sido contemplado no ano de 2021. (ANEXO IV)

V - Fotocópia da Carteira Profissional do Conselho Regional de Educação Física (CREF/SC) ou
comprovação da ostentação de faixa preta ou certificado que conste que o candidato encontra-se
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apto para exercer treinos para as artes marciais que não contemple faixa, concedida por organização
estadual ou federal que oficialmente represente a arte marcial ou luta, quando se tratar de artes
marciais, ou atestado de matrícula e frequência atualizado semestralmente no curso de Educação
Física - Bacharelado, quando acadêmico;

VI - Fotocópia de documento oficial com foto, que contenha as informações de CPF e RG;

VII – Fotocópia do Certificado de Formação Acadêmica de maior grau, se possuir. (Pós-graduação,
graduação);

VIII – Fotocópia do Comprovante de residência, Em caso de comprovante não estar no nome do
solicitante da bolsa, deverá apresentar uma declaração de residência expedida pelo proprietário da
residência, ou certidão de casamento, no caso do conjugê ser o titular; 

IX - Documentos comprobatórios dos resultados elencados no Currículo ou convocações para
seleções, emitidos por federação ou confederação da respectiva modalidade ou entidade pública
responsável. Entendemos como documentos comprobatórios as seguintes opções; súmulas, desde
que tenham data, local e o nome do treinador em destaque; declaração de entidade desportiva
elencando o resultado obtido; e resultados online deste que o nome do atleta esteja em destaque e a
competição e local também estejam visíveis;

X - Documento bancário que comprove os dados atualizados, exclusivamente do Banco do Brasil;

 

3.3 Para a função de ATLETA, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

I - Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO I);

II – Termo de Autorização para exploração da imagem, voz, nome e/ou apelido; (ANEXO II)

III - Currículo profissional esportivo (ANEXO III)

IV - Prestação de Contas, no caso de ter sido contemplado no ano de 2021. (ANEXO IV)

V - Declaração de indicação do técnico. (ANEXO V)

VI - Fotocópia de documento oficial com foto, que contenha as informações de CPF e RG;

VII – Fotocópia do Certificado de Formação Acadêmica de maior grau (Pós-graduação, graduação)
ou escolaridade;

VIII – Fotocópia do Comprovante de residência, Em caso de comprovante não estar no nome do
solicitante da bolsa, deverá apresentar uma declaração de residência expedida pelo proprietário da
residência, ou certidão de casamento, no caso do cônjuge ser o titular; 

IX - Documentos comprobatórios dos resultados (serão aceitos: sumulas, desde que tenham data,
local e o nome do atleta em destaque; resultados online deste que o nome do atleta esteja em
destaque e a competição e local também estejam visiveis) elencados no Currículo ou convocações
para seleções, emitidos por federação ou confederação da respectiva modalidade ou entidade
pública responsável;

X - Documento bancário que comprove os dados atualizados, exclusivamente do Banco do Brasil;

 

3.4 Para a função de PROFISSIONAL DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, o candidato deverá
apresentar a seguinte documentação:

I - Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO I);
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II – Termo de Autorização para exploração da imagem, voz, nome e/ou apelido; (ANEXO II)

III - Currículo profissional esportivo (ANEXO III)

IV - Fotocópia da Carteira Profissional do Conselho Regional de Educação Física (CREF/SC) ou
comprovação da ostentação de faixa preta ou certificado que conste que o candidato encontra-se
apto para exercer treinos para as artes marciais que não contemple faixa, concedida por organização
estadual ou federal que oficialmente represente a arte marcial ou luta, quando se tratar de artes
marciais e certificado de formação expedido por entidade regulamentadora/oficial para outras
modalidades (ex.: dança);

V - Fotocópia de documento oficial com foto, que contenha as informações de CPF e RG;

VI - Fotocópia do Certificado de Formação Acadêmica de maior grau (Pós-graduação, graduação),
se possuir;

VII – Fotocópia do Certificado de conclusão de Cursos de Capacitação, na área, com comprovação
da carga horária;

VIII - Fotocópia do Comprovante de residência, Em caso de comprovante não estar no nome do
solicitante da bolsa, deverá apresentar uma declaração de residência expedida pelo proprietário da
residência, ou certidão de casamento, no caso do cônjuge ser o titular; 

IX –  Fotocópia dos comprovantes de tempo de serviço em Iniciação Esportiva, na modalidade
pleiteada. 

IX - Documento bancário que comprove os dados atualizados, exclusivamente do Banco do Brasil;

 

3.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato, a entrega de TODOS os documentos solicitados
de forma legível

3.6 No ato de entrega dos documentos solicitados nesta Portaria será emitido o protocolo de
recebimento em 02 (duas) vias, com assinatura do servidor da SESPORTE e hora do recebimento.
Cabe ao Servidor apenas o ato de recebê-los, não sendo sua função a análise, conferência ou
emissão de qualquer parecer sobre os mesmos.

3.7 O simples cadastro de inscrição e seu respectivo protocolo não garantem a contemplação da
Bolsa Esportiva.

3.8 A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Desportiva e Paradesportiva Municipal é
individual, eventual, temporária e perdurará pelo prazo estabelecido na Lei 9.062, de 14 de
Dezembro de 2021, e não gera vínculo empregatício ou de qualquer natureza com a Administração
Pública Municipal.

 

4. DAS CATEGORIAS, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E VAGAS

 

4.1 O Programa Bolsa Desportiva e Paradesportiva Municipal contemplará técnicos, auxiliares
técnicos nas vagas remanescentes, atletas e profissionais de iniciação esportiva, de acordo com as
categorias e respectivas funções descritas abaixo:

a) Técnicos - Profissional graduado ou provisionado (CREF), que venha a atuar como Técnico de
modalidade específica, ou ainda, profissional com comprovação da ostentação de faixa preta ou
certificado que demonstre que o candidato encontra-se apto a ministrar treinos concedida por
organização estadual ou federal que oficialmente represente a arte marcial ou luta, aplicando

34 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022



diretamente treinamento em equipe de rendimento e do paradesporto que represente Joinville em
eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais; Responsável técnico pelo monitoramento
e acompanhamento dos auxiliares técnicos graduandos que atuarem na modalidade, bem como
cadastro dos atletas, formação das seleções e relatórios relativos ao rendimento e paradesporto.
Também é função do Técnico acompanhar o desenvolvimento da modalidade através da Iniciação
Esportiva. 

b ) Auxiliares Técnicos - Profissional graduado ou provisionado (CREF), ou acadêmico de
Educação Física – Bacharelado, ou ainda, profissional com comprovação da ostentação de faixa
preta ou certificado que demonstre que o candidato encontra-se apto a auxiliar treinos concedida por
organização estadual ou federal que oficialmente represente a arte marcial ou luta, que venha a
atuar como Auxiliar Técnico de modalidade específica, em equipe de rendimento e do paradesporto
que represente Joinville em eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Profissional
atuante nas equipes de rendimento e paradesporto. O auxiliar técnico acadêmico, será atuante nas
equipes rendimento, sempre supervisionado por profissional graduado. 

c ) Atleta - Individuo com características especificas e vinculado a uma modalidade esportiva. O
Atleta deverá participar com assiduidade e comprometimento nos treinamentos e representará o
municipio de Joinville, sempre que convocado, em competições oficiais.

d ) Profissional de Iniciação Esportiva - Profissional graduado ou provisionado (CREF), que
venha a atuar como Profissional de Iniciação Esportiva, ou ainda, profissional com comprovação
da ostentação de faixa preta ou certificado que demonstre que o candidato encontra-se apto a
ministrar aulas, concedida por organização estadual ou federal que oficialmente represente a arte
marcial ou luta, e quando se tratar de outra modalidade não regulamentada pelo CREF, certificado
de formação expedido por entidade regulamentadora/oficial.

4.2 Os candidatos deverão proceder com inscrição, optando pelas funções de
TÉCNICO, AUXILIAR TÉCNICO, ATLETA ou PROFISSIONAL DE INICIAÇÃO
ESPORTIVA, especificando a modalidade pretendida, de acordo com as vagas disponibilizadas no
ANEXO VI desta Portaria.

4.3 A Comissão de Análise do Programa Bolsa Desportiva e Paradesportiva avaliará a pontuação e
classificação de cada requerente e definirá os valores e quantidade de parcelas, seguindo os critérios
estabelecidos nesta Portaria, no ANEXO VII,  em consonância da Lei nº 9.062 de 14 de Dezembro
de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 45.001, de 16 de Dezembro de 2021. 

4.3.1 Para efeitos dos anexos supracitados, os critérios estabelecidos obedecerão o seguinte: 

a) Formação Profissional: Grau de formação acadêmica do candidato, comprovado através de
certificado de conclusão de curso. 

b) Nível de Participação: Qualificação da maior competição que o candidato tenha participado, nos
últimos 10 anos, comprovado através de currículo esportivo, no caso de Técnicos e Auxiliares
Técnicos. Sendo Atleta, o resultado deverá ser o ano anterior ao pleiteado. Nos casos onde a
pandemia impossibilitou a realização das competições oficiais, será validado os resultados de 2019.

c) Títulos*: Qualificação do maior título (classificação em primeiro lugar) em competições, nos
últimos 10 anos, comprovado através de currículo esportivo. O título deverá ser na modalidade e
função/categoria pleiteada nesta Portaria. Sendo Atleta, o resultado deverá ser o ano anterior ao
pleiteado. Nos casos onde a pandemia impossibilitou a realização das competições oficiais, será
validado os resultados de 2019. *Não se aplica a Iniciação Esportiva

d) Avaliação Técnica/Curricular: Qualificação da carreira esportiva do candidato,  nos últimos 10
anos, devendo ser observados para fins de atribuição de pontuação final do candidato as conquistas
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e/ou classificação de atleta ou equipe treinada pelo técnico em competições mundiais (organizada
por Federação Internacional), continentais (organizada por Federação Continental), nacionais
(organizada por Confederação ou Ligas Nacionais), estaduais (organizada por Federação Estadual
ou FESPORTE), considerando a de melhor classificação. Caso mais de um técnico indique um
mesmo atleta ou equipe, a Comissão de Análise do Bolsa Desportiva e Paradesportiva poderá fazer
diligência perante o atleta ou equipe indicado para a identificação do técnico.

e) Relevância para a SESPORTE, para as vagas: Técnico, Auxiliar Técnico e Atleta: Análise pela
comissão da relevância do requerente para a execução da política pública esportiva da gestão. 

f) Cursos de Capacitação: Cursos realizados nos últimos 4 (anos) anos, comprovados através de
certificado de conclusão com carga horário. Será considerado 01 curso, na modalidade de
inscrição, com maior carga horária.

4.4 Após análise e pontuação dos requerentes, todos serão classificados do maior pontuador ao
menor, de acordo com a categoria e modalidade pretendida e o valor será definido conforme os
ANEXOS VI e VII. 

4.4.1 Todos os requerentes serão classificados pela pontuação obtida, e chamados de acordo com a
disponibilidade de vagas na modalidade escolhida.

4.4.2 Os candidatos classificados, em todas as categorias, mas não beneficiados pelo Programa
Bolsa Desportiva e Paradesportiva, permanecerão na classificação como suplentes, podendo ser
chamados quando houver disponibilidade de vagas na categoria e modalidade requerida.

4.5 Ocorrendo empate na pontuação para fins de classificação, no caso de TÉCNICO, AUXILIAR
TÉCNICO e PROFISSIONAL DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, aplicar-se- á para o desempate, o
disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se
enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos
completos ou mais). Para os candidatos que não estão ao amparo citado anteriormente, o desempate
beneficiará, sucessivamente, o candidato que:

a) Candidato de maior grau de formação acadêmica; persistindo o empate, passa-se ao item b;

b) O candidato que tenha residência e domicílio em Joinville-SC; persistindo o empate, passa-se ao
item c;

c) Candidato de maior idade (qualquer que seja); persistindo o empate, passa-se ao item d;

d) Será efetuado sorteio.

4.5.1 Ocorrendo empate na pontuação para fins de classificação, no caso de ATLETA, aplicar-se- á
para o desempate sucessivamente, o candidato que:

a) Candidato de maior classificação na categoria títulos, persistindo o empate, passa-se ao item b;

b) Avaliação Técnica-Curricular, persistindo o empate, passa-se ao item c;

c) Candidato de maior nível de participação, persistindo o empate, passa-se ao item d;

d) Relevância para a SESPORTE, persistindo o empate, passa-se ao item e;

e) Será efetuado sorteio.

4.6 O quantitativo de vagas e seleção de modalidades respeita o Princípio da Discricionariedade, e
assim sendo, a presente Portaria e seu processo de classificação seguirão o número de vagas
distribuídas nas modalidades previstas no ANEXO VI. 

4.7 A relação preliminar e final de contemplados com o Bolsa Desportiva e Paradesportiva
Municipal da presente Portaria, será divulgada no Diário Oficial do Município, conforme
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cronograma estabelecido. O candidato tem a obrigatoriedade e responsabilidade de acompanhar o
processo eximindo a SESPORTE de qualquer responsabilidade de notificação pessoal.

4.8 O mês de referência da UPM (Unidade Padrão Municipal), conforme estabelecido pelo §3º, Art.
5º da Lei nº 9.062 de 14 de Dezembro de 2021, será Dezembro/21 e o valor será R$339,20, de
acordo com a Tabela de Referência de UPM, fixado pela Secretaria da Fazenda. 

 

5. DA COMISSÃO DE ANÁLISE 

 

5.1 O processo de seleção para avaliação, concessão e exclusão do Programa Bolsa Desportiva e
Paradesportiva Municipal será realizado, de acordo com a disponibilidade orçamentária e política
pública adotada pela Secretaria de Esportes de Joinville, segundo critérios elencados neste
instrumento de acordo com a Lei nº 9.062 de 14 de Dezembro de 2021 e o Decreto nº 45.001 de
18 de Dezembro de 2021, operacionalizado pela Comissão de Análise do Programa Bolsa
Desportiva e Paradesportiva Municipal, nomeada pela Portaria Municipal
SESPORTE.GAB/SESPORTE.UTE/SESPORTE.UTE.ARE nº 032, de 15 de Dezembro de
2021. 

5.5 O processo de seleção para a concessão do Bolsa Esportiva contará com as seguintes fases:

1ª fase – Conferência Documental: A Comissão de Análise do Programa Bolsa Desportiva e
Paradesportiva será responsável pela conferência da documentação apresentada pelos candidatos,
verificando o preenchimento integral e correto dos formulários de inscrição e demais anexos desta
Portaria. 

2ª Fase – Análise Documental: Com base na documentação apresentada, a Comissão de Análise
atribuirá pontuação a cada candidato conforme critérios identificados nesta Portaria. 

3ª Fase – Classificação e Homologação: Findada a análise documental, a Comissão de Análise,
com base na pontuação definida, dos candidatos, divulgará a classificação final dos técnicos e
auxiliares técnicos beneficiados por categoria e modalidade, sendo esta publicada no Diário Oficial
Eletrônico do Município.  Na publicação deverá constar a pontuação do beneficiado com base nos
critérios de avaliação fixados, sua modalidade, o valor mensal concedido e a quantidade de parcelas
a serem pagas.

 

6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIOS MENSAIS

 

6.1 O beneficiado, na categorias: TÉCNICO, AUXILIAR TÉCNICO E PROFISSIONAL DE
INICIAÇÃO ESPORTIVA, deverão prestar contas através de relatório de atividades mensal
(Modelo oficial da SESPORTE) , conforme previsto no Parágrafo Único do Art. 7º da Lei nº 9.062
de 14 de Dezembro de 2021. A não apresentação do referido relatório poderá acarretar na perda do
benefício do Programa Bolsa Desportiva ou Paradesportiva Municipal. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

7.1 As bolsas concedidas terão duração no período em que compreender o exercício de 2022. A
bolsa não tem efeito retroativo e não gera direito adquirido, podendo ser revogada a qualquer
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tempo, conforme Lei nº 9.062 de 14 de Dezembro de 2021 e Decreto nº 45.001 de 18 de Dezembro
de 2021.

7.2. Caberá à Comissão de Avaliação do Bolsa Esportiva a análise de intercorrência sobre qualquer
beneficiário, podendo por decisão da mesma rescindir o benefício concedido e, quando devido
determinar a devolução dos recursos recebidos no ano vigente, mediante inadimplemento de
qualquer termo da Lei nº 9.062, de 14 de Dezembro de 2021 e do Decreto nº45.001 de 18 de
Dezembro de 2021, constituindo motivo para rescisão a ocorrência de pelo menos uma das
seguintes hipóteses atribuíveis ao contemplado, assegurado sempre a ampla defesa e o contraditório:

I - Técnicos, Auxiliares Técnicos e Profissionais de Iniciação Desportiva. 

  a) forem transferidos para representação de outro Município, Estado ou País sem anuência da
Secretaria de Esportes do Município de Joinville;

  b) deixarem de participar das atividades regularmente, caracterizando abandono;

  c) não cumprirem o calendário e as obrigações da prestação de contas por meio de relatórios
mensais;

  d) sofrerem punição disciplinar aplicada por qualquer órgão de Justiça Desportiva da respectiva
modalidade, por período superior a 180 (cento e oitenta) dias;

  e) deixarem de cumprir quaisquer condições estabelecidas nesta Portaria e na Lei nº 9.062, de 14
de Dezembro de 2021. 

II - Atletas 

  a) convocados, deixarem de participar das competições sem motivo previamente justificado;

  b) forem transferidos para representação de outro Município, Estado ou País sem anuência da
Secretaria de Esportes do Município de Joinville;

  c) deixarem de participar das atividades regularmente, caracterizando abandono;

  d) após avaliação da Comissão Técnica da modalidade, forem considerados inaptos por motivos
técnicos ou disciplinares;

  e) não cumprirem o calendário e as obrigações da prestação de contas por meio de relatório anual;

  f) sofrerem punição disciplinar aplicada por qualquer órgão de Justiça Desportiva da respectiva
modalidade, por período superior a 180 (cento e oitenta) dias;

  g) violarem regras referentes ao antidoping;

  h) deixarem de cumprir quaisquer condições estabelecidas nesta Lei.

7.3 Os locais e horários de treinamento e aulas de iniciação esportiva serão determinados pela
SESPORTE.

7.4 Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Comissão de Análise do Programa Bolsa
Desportiva e Paradesportiva, ouvindo, quando for o caso, a equipe Técnica da Secretaria de
Esportes de Joinville. Todas as decisões da Comissão de Análise do Programa Bolsa Desportiva e
Paradesportiva são soberanas e deverão constar em Ata oficial de reunião.

 

[1] Os certificados referente aos cursos na área de Esporte para Pessoa com Deficiência são
exclusivos para os candidatos que optarem pela função TÉCNICO PARADESPORTIVO OU
AUXILAR TÉCNICO PARADESPORTIVO.
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Documento assinado eletronicamente por Marjorie Battistella,
Coordenador (a), em 04/08/2022, às 10:07, 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.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlos Goncalves Acuna
Ramirez, Coordenador (a), em 04/08/2022, às 10:08, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Rosicler Ravache,
Coordenador (a), em 04/08/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Juliana da Silva,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 10:20, 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 Carlos Huller, Servidor(a)
Público(a), em 04/08/2022, às 11:04, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013792214 e o
código CRC 4225A620.

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

 

Portaria 101/2022/NGP-GAB

 

O Secretário da Saúde, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o
art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da primeira
avaliação de desempenho no estágio probatório do servidor RAISSA MARTINS
VODIANITSKAIA, matrícula 55.753, os servidores:

 

Flavia Helena de Freitas Monero, matrícula 24.166, indicação dos servidores da
área;
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Ana Paula do Rosário, matrícula 40.647, indicação dos servidores da área;

Vanessa Cristina Vieira Nunes, matrícula 36.297, indicação do dirigente
máximo do órgão;

Elisangela Haweroth Garcia, matrícula 22.797, indicação do dirigente máximo
do órgão.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 16:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013792107 e o
código CRC 52ADE49E.

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

 

Portaria 102/2022/NGP-GAB

 

O Secretário da Saúde, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o
art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da primeira
avaliação de desempenho no estágio probatório do servidor Lucas de Souza Monteiro dos
Santos, matrícula 55.801, os servidores:

 

Valeria Cezar dos Santos, matrícula 29.129, indicação dos servidores da área;

Raquel do Rocio Almeida, matrícula 47.956, indicação dos servidores da área;

Licia Gardenia Viana dos Santos Lima, matrícula 48.407, indicação
do dirigente máximo do órgão;

Huelton Valdoir Curcino Soares, matrícula 52.321, indicação do dirigente
máximo do órgão.

 

 

40 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022



Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 16:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013792106 e o
código CRC 442B8DC6.

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

 

Portaria 103/2022/NGP-GAB

 

O Secretário da Saúde, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o
art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da primeira
avaliação de desempenho no estágio probatório do servidor Julia Deretti, matrícula 55.805, os
servidores:

 

Flavia Helena de Freitas Monero, matrícula 24.166, indicação dos servidores da
área;

Marcia Aparecida Scheel, matrícula 16.260, indicação dos servidores da área;

Vanessa Cristina Vieira Nunes, matrícula 36.297, indicação do dirigente
máximo do órgão;

Elisangela Haweroth Garcia, matrícula 22.797, indicação do dirigente máximo
do órgão.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 16:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013792105 e o
código CRC 7FFCB089.
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PORTARIA SEI - SEPROT.GAB/SEPROT.NAD

 

PORTARIA 087/2022/SEPROT

 

O Secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, no exercício de suas atribuições, nos
termos do Decreto nº  40.291, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei
Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013;

 

RESOLVE,

Art. 1º – Nomear a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF da Ata de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 372/2021, firmado entre o Município de
Joinville – Subprefeitura da Região Sul  a empresa José Edson Blaszczyk, inscrita no
CNPJ nº 33.113.700/0001-41, que tem por objeto a aquisição de cadeiras e longarinas.

 

Fiscais:

Teresinha Dziedicz – matrícula 28.105;

Thaissa Tonini - matrícula 52.546;

Wivian Nereida Silveira - matrícula 21.533.

 

Art. 2º – Aos fiscais da Ata compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a entrega dos materiais, 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 material que foi autorizado e efetivamente
entregue no período;

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

VI – manter cópia da ata de registro de preços, 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 os materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua a ata e o ato licitatório;

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

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

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogerio Rigo,
Secretário (a), em 04/08/2022, às 16:35, 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 0013809460 e o
código CRC 53FA1445.

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

PORTARIA Nº 150/2022/SMS

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização dos contratos
da Secretaria de Saúde de Joinville referentes ao
Pregão Presencial 097/2016.
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O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições, em atenção ao
disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Instrução Normativa nº 01/2021,
aprovada pelo Decreto nº 43.907/2021, à Instrução Normativa nº 18/2017, aprovada pelo Decreto
nº 29.994/2017, e legislação correlata,

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os seguintes servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização dos contratos da Secretaria de Saúde de Joinville referentes ao
Pregão Presencial 097/2016, que tem por objeto a Contratação de Empresa para fornecimento de
Oxigênio Domiciliar aos Pacientes da Secretaria Municipal da Saúde atendidos pelo SIAVO, bem
como, fornecimento de gases medicinais aos Serviços da Gerência de Unidade dos Serviços de
Referência e Unidades Básicas de Saúde do Município:

 

I - Thiago Ramos dos Santos, matrícula 54.032;

II - Flávia Schwinden Müller, matrícula 48461;

III - Luiza Helena Cardoso Dos Santos, matrícula 52.955 ;

IV - Jaqueline Fornari, matrícula 48.507;

V -  Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann, matrícula 49.095;

 

Art. 2º À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização compete conhecer e
observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de
licitação e no termo de referência que lhe deram origem.

 

Art. 3º São atribuições dos fiscais de contrato:

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;
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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. 

VII - 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
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. 4º 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 - Ítalo Felipe Moreira Conceição, matrícula 45.972;

II - Joelma de Oliveira, matrícula 33.890;

III - Patricia Coppi Bento, matrícula 22672.

IV - Camila Alves Leandro, matrícula 52316;

V - Adriana Cardoso Pereira Cicogna, matrícula 49.877;

VI - Luciene Ribeiro Garcia, matrícula 50.095;

VII - Marcos Ferreira da Silva, matrícula 52.553;

VIII - Giseli Tamar Voltolini Teixeira 38.430

 

Art. 5.º Para a correta execução das atividades de fiscalização e/ou
certificação/conferência, deverão ser observadas as condições dispostas na Instrução Normativa nº
01/2021, da Secretaria de Administração e Planejamento, aprovada pelo Decreto nº 43.907/2021,
e/ou outra norma que eventualmente a substituir ou complementar, bem como os demais atos
normativos e dispositivos legais vigentes e aplicáveis à matéria.

 

Art. 6.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Portaria  nº 090/2022/SMS e demais disposições contrárias
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Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 04/08/2022, às 11:31, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013413988 e o
código CRC 9A96491E.

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

 

Portaria 100/2022/NGP-GAB

 

O Secretário da Saúde, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o
art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da primeira
avaliação de desempenho no estágio probatório do servidor VINICIUS AUGUSTO TROIAN
SCHOEPPING, matrícula 55.796, os servidores:

 

Eliziane de Lordes Reinert, matrícula 38.290, indicação dos servidores da área;

Jace Bernardete Fernandes Regert, matrícula 44.069, indicação dos servidores
da área;

Evelin Grein Ramos, matrícula 45.839, indicação do dirigente máximo do órgão;

Julio Nunes Junior, matrícula 37.040, indicação do dirigente máximo do órgão.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 16:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013791641 e o
código CRC 4A8B2A00.
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PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA 152/2022/SMS

 

Designa servidores para a fiscalização dos
contratos da Gerência de Urgência, Emergência
e Articulação Hospitalar (GUEAH) e suas unidades
(Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas e
SAMU Municipal) e institui Comissão de
Recebimento para certificação e conferência dos
respectivos documentos fiscais.
 

O Secretário Municipal da Saúde, Andrei Popovski Kolaceke, no uso de suas
atribuições, em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Instrução
Normativa nº 01/2021, aprovada pelo Decreto nº 43.907/2021, à Instrução Normativa nº 18/2017,
aprovada pelo Decreto nº 29.994/2017, e legislação correlata,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar os seguintes servidores para a fiscalização e/ou certificação
fiscal de contratos da Gerência de Urgência, Emergência e Articulação Hospitalar (GUEAH) e suas
unidades (Pronto Atendimento 24 Horas e SAMU Municipal).:

 

I - Fiscal:

a) Thiago Ramos dos Santos, matrícula 54.032;

b) Camila Alves Leandro - matrícula 52.316;

c) Marcos Ferreira da Silva, matrícula 52.553;

d) Adriana Cardoso Pereira Cicogna, matrícula 49.877

e) Luciene Ribeiro Garcia, matrícula 50.095.

 

II - Suplentes de Fiscal:

a) Patrick Alexander Etchart, 46.752;

 

Art. 2º Aos fiscais do contrato 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
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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. 

VII - 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
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 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:

a) Rita Aparecida de Benedictis, Matrícula 42.399;

b) Ítalo Felipe Moreira Conceição, Matrícula 45.972;

c) Patrick Alexander Etchart, 46.752;

d) Patrícia Coppi Bento, 22.672

e) Giseli Tamar Voltolini Teixeira 38.430

 

Art. 4.º Para a correta execução das atividades de fiscalização e/ou
certificação/conferência, deverão ser observadas as condições dispostas na Instrução Normativa nº
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01/2021, da Secretaria de Administração e Planejamento, aprovada pelo Decreto nº 43.907/2021,
e/ou outra norma que eventualmente a substituir ou complementar, bem como os demais atos
normativos e dispositivos legais vigentes e aplicáveis à matéria.

 

Art. 5.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
expressamente a  portaria 99/2022/SMS e demais disposições contrárias.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 04/08/2022, às 11:31, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013414799 e o
código CRC 86D96EBD.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº192/2022/SEINFRA/GAB

 

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

 

Resolve

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato
682/2022 - empresa Rei dos Reis Comércio Atacadista e Varejista de Equipamentos de
Informática Ltda., referente a  aquisição de eletro/eletrônicos,, na forma Pregão Eletrônico nº
194/2022, ficando assim constituída:

 

Fiscais Titulares:

 

Ediléia Aparecida Ramos - Matrícula nº 41.628

Vilma Zunino– Matrícula -  Matrícula nº 44.383

Andreia Severino Winter - Matrícula nº 23.307

 

Fiscais Suplentes:
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Luiza Lacerda Lins – Matrícula nº 18.249

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

 

Fiscal
Alexandre Eleutério - matrícula nº 42663.
 
Suplentes
Márcia Pacheco Reinert - matrícula nº 24869.
Simone Fernandes Dias Bernardes nº 27972

 

 

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

  

Jorge Luiz Correia de Sá
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 19:57, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013793662 e o
código CRC DC119A0A.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº 186/2022/SEINFRA/GAB

 

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

 

Resolve
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Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do  Termo de Contrato n
º 695/2022, da empresaMagnus Engenharia e Arquitetura Ltda, cujo objeto refere-se
a contratação de  empresa especializada na elaboração de serviços de engenharia e
arquitetura, na forma da Concorrência nº 536/2021., ficando assim constituída:

 

TITULARES:

Emerson Luiz Pagani - Matrícula nº 50.324.

Paulo Mendes Castro - Matrícula nº 79.614.

Jamerson Fernando Cordeiro - Matrícula nº 27.426.

SUPLENTES:

Aurélio Flenik - Matrícula nº 17.146.

Marino Pelegrini Neto - Matrícula nº 35.332.

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

Fiscal

Alexandre Eleutério - matrícula nº 42663.

 

Suplentes

Márcia Pacheco Reinert - matrícula nº 24869;
Simone Fernandes Dias Bernardes nº 27972.

 

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

 

Jorge Luiz Correia de Sá
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 19:57, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013772608 e o
código CRC F6D3DD8F.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

 

Portaria nº 24/SEGOV, de 04 de agosto de 2022.

 

O Secretário de Governo, no uso de suas atribuições:

 

Designa,

 

a partir de 04/08/2022:

 

Bárbara Daiany Warsch Teston, matrícula 36.459, lotada na Secretaria de
Governo, para função gratificada de coordenação, com valor correspondente a 40% do vencimento
base do servidor, conforme Lei Complementar nº 418, de 03 de julho de 2014.

 

 

Secretário de Governo

Gilberto de Souza Leal Junior

Documento assinado eletronicamente por Gilberto de Souza Leal
Junior, Secretário (a), em 04/08/2022, às 19:00, 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 0013802169 e o
código CRC 9F06D4F8.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA N° 123/2022
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                 A Diretora Executiva de Assistência Social, no exercício de suas
atribuições,

 

RESOLVE:

                

Art. 1° - Designar, a servidora Michele Hames Dirieux, Matricula 41575 na
Função Gratificada de 60% no cargo de Coordenadora de Prestação de Contas da Área Convênios,
a partir de 05 de agosto de 2022.

 

 Art. 2° -  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Neide Mary Camacho Solon

Diretora Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon,
Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, 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 0013812163 e o
código CRC C7DBFFBB.

PORTARIA SEI - SEPROT.GAB/SEPROT.NAD

PORTARIA  Nº 086/2022

 

O Secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, no exercício de suas
atribuições, nos termos do Decreto nº  40.291, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a
Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013;

 

Resolve,

 

Art. 1º – Designar membros para compor a Comissão de Gestão e Controle de
Despesa, cujo objeto refere-se à  Diárias da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública,
ficando assim constituída:

 

Membro
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Teresinha Dziedicz - Matrícula 28105

 

Suplente

Luciana da Silva - Matrícula 52911

 

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga
as Portarias 011 e 019/2018.

 

  

Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogerio Rigo,
Secretário (a), em 04/08/2022, às 16:33, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013802831 e o
código CRC 228F1DC3.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 054/2022 - DETRANS

 

Institui Comissão de Fiscalização - Ata de Registro de Preços

 

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 40.292, de 04 de janeiro
de 2021, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de
Preços oriunda do Pregão Eletrônico 342/2022, firmada entre o Município de Joinville e a
empresa Tottal Sinalização Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 29.039.646/0001-64, que tem por
objeto a futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de
instalação, manutenção, remoção e remanejamento de conjuntos identificadores de vias e
logradouros públicos, bem como a instalação de película de nomenclatura de vias em poste de
iluminação pública no Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no

54 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022



Edital.

A comissão fica assim constituída:

 

Fiscais Efetivos:

- Eduardo Bartniak Filho, matrícula 789

- Sérgio Luiz da Silveira, matrícula 446

- Waldir Maes Filho, matrícula 765

 

Fiscais Suplentes:

- Guilherme Belegante, matrícula 790

- Tatiane Müller Krelling, matrícula 607

 

Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete: I – esclarecer dúvidas do preposto da
contratada que estiverem sob sua alçada; II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
III – atestar a prestação de serviço, conforme 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 edital ou contrato e com a lei; VIII – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza o contrato e o ato licitatório; IX – propor aplicação das sanções administrativas à contratada,
em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais; X – manifestar-se
formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão do contrato.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta ata.

 

Joinville, 3 de agosto de 2022.

 

 

Paulo Rogério Rigo

Diretor Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogerio Rigo, Diretor
(a) Presidente, em 03/08/2022, às 14:47, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013784241 e o
código CRC ADC97A25.

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

PORTARIA Nº 28/2022

 

O Secretário da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, Sr. Jorge Luiz Correira de
Sá, 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 n.º 28.094 de 02 de janeiro de 2017 e em
conformidade com a Lei Municipal n.º 7.393, de 24 de janeiro de 2013.

 

 Resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato n.º 714/2022 (SEI 0013666230), firmado entre o
Município de Joinville - Unidade Regional de Obras Leste e a empresa Freitag Locação
de Equipamentos Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº. 73.257.297/0001-49, doravante
denominada Contratada, que tem por objeto a locação de caminhão basculante, para
atender os serviços de zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura, nas suas
respectivas áreas de abrangência.

a) Pedro Durieux Neto - matrícula n° 52986 - Titular;

b) Roberto Carlos Saraçol - matrícula nº 16718 - Titular;

c) João Carlos Korink - matrícula n° 24245 - Titular 

d) João Rogério Reinert - matrícula n° 54366 - Suplente

e) Andréa Azevedo Godoy - matrícula n° 45613 - Suplente; e 

f) Gabriela Zang - matrícula n° 48408 -  Suplente.
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Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 714/2022, 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. 

VII - 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 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 Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que se

57 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022



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:

a) Pedro Durieux Neto - matrícula n° 52986 - Titular;

b) Roberto Carlos Saraçol - matrícula nº 16718 - Titular;

c) João Carlos Korink - matrícula n° 24245 - Titular 

d) João Rogério Reinert - matrícula n° 54366 - Suplente 

e) Andréa Azevedo Godoy - matrícula n° 45613 - Suplente; e 

f) Gabriela Zang - matrícula n° 48408 -  Suplente.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Durieux Neto,
Gerente, em 02/08/2022, 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 Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 20:22, 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 0013779103 e o
código CRC 9B8A35D7.

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

PORTARIA Nº 27/2022

 

O Secretário da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, Sr. Jorge Luiz Correira de
Sá, 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 n.º 28.094 de 02 de janeiro de 2017 e em
conformidade com a Lei Municipal n.º 7.393, de 24 de janeiro de 2013.
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 Resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato n.º 707/2022 (SEI 0013650694), firmado entre o
Município de Joinville - Unidade Regional de Obras Leste e a empresa Hanna
Transporte & Terraplenagem LTDA, inscrita no C.N.P.J. nº. 37.912.501/0001-
54, doravante denominada Contratada, que tem por objeto a Prestação de serviço com
caminhão basculante/carroceria 5m com cabine dupla/suplementar ou estendida
para atender os serviços de zeladoria pública realizado pela Subprefeitura.

a) Pedro Durieux Neto - matrícula n° 52986 - Titular;

b) Roberto Carlos Saraçol - matrícula nº 16718 - Titular;

c) João Carlos Korink - matrícula n° 24245 - Titular 

d) João Rogério Reinert - matrícula n° 54366 - Suplente

e) Andréa Azevedo Godoy - matrícula n° 45613 - Suplente; e 

f) Gabriela Zang - matrícula n° 48408 -  Suplente.

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 707/2022, 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
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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. 

VII - 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 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 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:

a) Pedro Durieux Neto - matrícula n° 52986 - Titular;

b) Roberto Carlos Saraçol - matrícula nº 16718 - Titular;

c) João Carlos Korink - matrícula n° 24245 - Titular 

d) João Rogério Reinert - matrícula n° 54366 - Suplente 

e) Andréa Azevedo Godoy - matrícula n° 45613 - Suplente; e 

f) Gabriela Zang - matrícula n° 48408 -  Suplente.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville.
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Documento assinado eletronicamente por Pedro Durieux Neto,
Gerente, em 02/08/2022, 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 Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 03/08/2022, às 20:22, 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 0013778787 e o
código CRC B7227300.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 117/2022

 

A Diretora Executiva, no exercício de suas atribuições,
em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Decreto nº 43.907 de 26 de
agosto de 2021 que aprova a Instrução Normativa nº
01/2021 da Secretaria de Administração e
Planejamento.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
596/2022, firmado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e  Daten Tecnologia Ltda, cujo
objeto é aquisição de notebooks a fim de atender as necessidades das Unidade da Secretaria de
Assistência Social, na forma de Pregão Eletrônico nº 296/202.

 

Fiscais Titulares:

Sergio Luiz Girolla Junior - Matrícula 52987

Luciana Cabral - Matrícula 24090

Monica Salete Inthurn Marcomini - Matrícula 47384

 

Fiscal Suplente:

Iára Cristina Garcia - Matrícula 33553
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Elisabete da Silva Dias – Matrícula 30096

Evelim Sacardo Beraldo – Matrícula 41774

Marieli Ciola Kapfenberger – Matrícula 37552

Luciane Gamper Fagundes - Matrícula 27660

Cleiton José Barbosa - Matrícula 47093

Vanessa Fiorentino – Matrícula 41631

Eloisa Aparecida Vieira – Matrícula 46256

Carolina Beatriz Maiolli Steinke – Matrícula 41141

Danuza Labanca Rocha – Matrícula 44443

 

Fiscal Administrativo:

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48.010

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I - Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 596/2022, 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;

III - Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação;

V - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;

VI - 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;

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

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

IX - Atestar os documentos fiscais contidos no processo Gestão - Certificação de Documento Fiscal,
contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou serviço;

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 rescisão do
contrato;

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

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

 

Art.3º - Aos Fiscais Administrativos compete:
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I- 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;

II - 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 90 (noventa) dias do encerramento do
prazo de execução do contrato;

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

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

V - 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";

VI - Manter cópia do termo 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. 4º - Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que se referem o
Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Certificação composta pelos seguintes membros,
sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

I - Certificadores:

 

Sergio Luiz Girolla Junior - Matrícula 52987

Luciana Cabral - Matrícula 24090

Monica Salete Inthurn Marcomini - Matrícula 47384

Iára Cristina Garcia - Matrícula 33553

Elisabete da Silva Dias – Matrícula 30096

Evelim Sacardo Beraldo – Matrícula 41774

Marieli Ciola Kapfenberger – Matrícula 37552

Luciane Gamper Fagundes - Matrícula 27660

Cleiton José Barbosa - Matrícula 47093

Vanessa Fiorentino – Matrícula 41631

Eloisa Aparecida Vieira – Matrícula 46256

Carolina Beatriz Maiolli Steinke – Matrícula 41141

Danuza Labanca Rocha – Matrícula 44443

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48010
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Art.5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Neide Mary Camacho Solon
Diretora Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon,
Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 17:12, 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 0013805466 e o
código CRC 967EC97E.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 143/2022

 

Exonera servidor

 

Mauricio Fernando Peixer, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Exonerar a pedido, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em
08 de agosto de 2022:

 

 Claudia Cardoso Molina, do cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Operacional do
Vereador Cassiano Gonçalves Ucker.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 08 de agosto de 2022.

 

Mauricio Fernando Peixer

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

Documento assinado eletronicamente por Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 04/08/2022, às 17:15, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013814220 e o
código CRC D8159514.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 053/2022 - DETRANS

 

Institui Comissão de Fiscalização - Ata de Registro de Preços

 

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 40.292, de 04 de janeiro
de 2021, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de
Preços oriunda do Pregão Eletrônico 497/2022, firmada entre o Município de Joinville e a
empresa Colina Bikes Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 18.280.940/0001-47, que tem por objeto a
futura e eventual aquisição de kits de sinalização para bicicletas para campanhas, ações,
eventos, atividades e programas voltados à educação para o trânsito do Detrans, nas
quantidades, termos e condições descritas no Edital.

A comissão fica assim constituída:

 

Fiscais Efetivos:

- Melissa Puertas Sampaio, matrícula 793

- Douglas Macali Souza, matrícula 516

- Evelise Colin Holz da Silva, matrícula 475
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Fiscais Suplentes:

- Cassia de Fatima Camargos de Oliveira, matrícula 714

- Cristiane Poffo Martim, matrícula 791

 

Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete: I – esclarecer dúvidas do preposto da
contratada que estiverem sob sua alçada; II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
III – atestar a prestação de serviço, conforme 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 edital ou contrato e com a lei; VIII – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza o contrato e o ato licitatório; IX – propor aplicação das sanções administrativas à contratada,
em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais; X – manifestar-se
formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão do contrato.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta ata.

 

Joinville, 2 de agosto de 2022.

 

 

Paulo Rogério Rigo

Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogerio Rigo, Diretor
(a) Presidente, em 03/08/2022, às 14:48, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013766925 e o
código CRC 9ACD54C1.
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PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 121/2022

 

A Diretora Executiva, no exercício de suas atribuições,
em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Decreto nº 43.907 de 26 de
agosto de 2021 que aprova a Instrução Normativa nº
01/2021 da Secretaria de Administração e
Planejamento.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
571/2022, firmado entre o Secretaria de Assistência Social e  Daten Tecnologia Ltda, cujo objeto é
aquisição de notebooks a fim de atender as necessidades das Unidade da Secretaria de Assistência
Social, na forma de Pregão Eletrônico nº 296/202.

 

Fiscais Titulares:

Sergio Luiz Girolla Junior - Matrícula 52987

Valquiria Viviani Rodrigues Backes Forst - Matrícula 29355

Vanessa Giovanella Fagundes - Matrícula 29418

 

Fiscal Administrativo:

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48.010

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I - Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 571/2022, 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;

III - Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação;

V - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;

VI - 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;

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

67 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022



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

IX - Atestar os documentos fiscais contidos no processo Gestão - Certificação de Documento Fiscal,
contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou serviço;

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 rescisão do
contrato;

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

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

 

Art.3º - Aos Fiscais Administrativos compete:

 

I- 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;

II - 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 90 (noventa) dias do encerramento do
prazo de execução do contrato;

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

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

V - 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";

VI - Manter cópia do termo 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. 4º - Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que se referem o
Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Certificação composta pelos seguintes membros,
sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

 

I - Certificadores:

Sergio Luiz Girolla Junior - Matrícula 52987

Valquiria Viviani Rodrigues Backes Forst - Matrícula 29355

Vanessa Giovanella Fagundes - Matrícula 29418

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48010
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Art.5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Neide Mary Camacho Solon
Diretora Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon,
Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 17:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013806797 e o
código CRC D67B672F.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 119/2022

 

A Diretora Executiva, no exercício de suas atribuições,
em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Decreto nº 43.907 de 26 de
agosto de 2021 que aprova a Instrução Normativa nº
01/2021 da Secretaria de Administração e
Planejamento.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização do Termo de
Contrato nº 737/2022, firmado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e  Comercio e
Serviços Aracaju Ltda, cujo objeto é aquisição de lâminas, trilhos, cortinas, persianas e películas, na
forma de Pregão Eletrônico nº 062/2022.

 

Fiscais Titulares:

Ademir Santos Vargas - Matrícula 41563

Nadia Mascarello - Matrícula 40324

Luciane Gamper Fagundes - Matrícula 27660
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Estela Raquel Machado - Matrícula 47889

Iára Cristina Garcia – Matrícula 33553

Elisabete da Silva Dias – Matrícula 30096

 

Fiscal Administrativo:

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48.010

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I - Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato nº 737/2022, 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;

III - Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação;

V - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;

VI - 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;

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

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

IX - Atestar os documentos fiscais contidos no processo Gestão - Certificação de Documento Fiscal,
contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou serviço;

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 rescisão do
contrato;

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

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

 

Art.3º - Aos Fiscais Administrativos compete:

 

I- 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;

II - 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 90 (noventa) dias do encerramento do
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prazo de execução do contrato;

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

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

V - 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";

VI - Manter cópia do termo 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. 4º - Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que se referem o
Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Certificação composta pelos seguintes membros,
sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

I - Certificadores:

 

Ademir Santos Vargas - Matrícula 41563

Nadia Mascarello - Matrícula 40324

Luciane Gamper Fagundes - Matrícula 27660

Estela Raquel Machado - Matrícula 47889

Iára Cristina Garcia – Matrícula 33553

Elisabete da Silva Dias – Matrícula 30096

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48010

 

Art.5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Neide Mary Camacho Solon
Diretora Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon,
Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 17:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013806224 e o
código CRC 114E25DD.
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PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 122/2022

 

A Diretora Executiva, no exercício de suas atribuições,
em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Decreto nº 43.907 de 26 de
agosto de 2021 que aprova a Instrução Normativa nº
01/2021 da Secretaria de Administração e
Planejamento.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização da Dispensa de
Licitação nº 0013530453, firmado entre o Secretaria de Assistência Social e  OSF COMERCIO
DE VEÍCULOS LTDA - AUTO PREMIER, cujo objeto é Contratação de empresa autorizada
pelo fabricante para realizar revisão do veículo JEEP Renegade - Placas RXK 5C26, utilizado pelo
Conselho Tutelar - Secretaria de Assistência Social., na forma de Dispensa de Licitação nº
 0013530453.

 

Fiscais Titulares:

Alexandro Rodrigues da Silva - Matrícula 47892

Evelize Moreira – Matrícula 46508

Vanessa Giovanella Fagundes - Matrícula 29418

 

Fiscal Administrativo:

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48.010

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I - Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto na Dispensa de Licitação nº 0013530453, 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;

III - Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação;

V - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;

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

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

IX - Atestar os documentos fiscais contidos no processo Gestão - Certificação de Documento Fiscal,
contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou serviço;

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 rescisão do
contrato;

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

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

 

Art.3º - Aos Fiscais Administrativos compete:

 

I- 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;

II - 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 90 (noventa) dias do encerramento do
prazo de execução do contrato;

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

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

V - 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";

VI - Manter cópia do termo 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. 4º - Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que se referem o
Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Certificação composta pelos seguintes membros,
sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

 

I - Certificadores:

Alexandro Rodrigues da Silva - Matrícula 47892

Evelize Moreira – Matrícula 46508
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Vanessa Giovanella Fagundes - Matrícula 29418

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48010

 

Art.5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Neide Mary Camacho Solon
Diretora Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon,
Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 17:34, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013806923 e o
código CRC 76E2AEC8.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 120/2022

 

A Diretora Executiva, no exercício de suas atribuições,
em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Decreto nº 43.907 de 26 de
agosto de 2021 que aprova a Instrução Normativa nº
01/2021 da Secretaria de Administração e
Planejamento.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização do Termo de
Contrato nº 734/2022, firmado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e  Tatiane Pires, cujo
objeto é aquisição de lâminas, trilhos, cortinas, persianas e películas, na forma de Pregão Eletrônico
nº 062/2022.

 

Fiscais Titulares:

Ademir Santos Vargas - Matrícula 41563

74 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022



Elisabete da Silva Dias – Matrícula 30096

Estela Raquel Machado – Matrícula 47889

Eloisa Aparecida Vieira – Matrícula 46256

 

Fiscal Administrativo:

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48.010

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I - Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato nº 734/2022, 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;

III - Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação;

V - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;

VI - 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;

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

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

IX - Atestar os documentos fiscais contidos no processo Gestão - Certificação de Documento Fiscal,
contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou serviço;

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 rescisão do
contrato;

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

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

 

Art.3º - Aos Fiscais Administrativos compete:

 

I- 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;

II - 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 90 (noventa) dias do encerramento do
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prazo de execução do contrato;

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

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

V - 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";

VI - Manter cópia do termo 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. 4º - Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que se referem o
Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Certificação composta pelos seguintes membros,
sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

 

I - Certificadores:

Ademir Santos Vargas - Matrícula 41563

Elisabete da Silva Dias – Matrícula 30096

Estela Raquel Machado – Matrícula 47889

Eloisa Aparecida Vieira – Matrícula 46256

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48010

 

Art.5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Neide Mary Camacho Solon
Diretora Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon,
Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 17:34, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013806321 e o
código CRC D4D09323.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD
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PORTARIA Nº 118/2022

 

A Diretora Executiva, no exercício de suas atribuições,
em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Decreto nº 43.907 de 26 de
agosto de 2021 que aprova a Instrução Normativa nº
01/2021 da Secretaria de Administração e
Planejamento.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço nº 219/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville Elaboreal Sistemas
Elétrico e Eletrônico Ltda, cujo objeto é fornecimento e instalação de portas automatizadas e kits de
automação para portões, na forma de Pregão Eletrônico nº 219/2022.

 

Fiscais Titulares:

Ademir Santos Vargas - Matrícula 41563

Angela Andrea da França - Matrícula 33687

Luciane Gamper Fagundes - Matrícula 27660

Cleiton José Barbosa - Matrícula 47093

Iára Cristina Garcia – Matrícula 33553

 

Fiscal Administrativo:

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48.010

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I - Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Ata de Registro de Preço nº 219/2022, 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;

III - Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação;

V - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;

VI - 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;

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

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

IX - Atestar os documentos fiscais contidos no processo Gestão - Certificação de Documento Fiscal,
contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou serviço;

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 rescisão do
contrato;

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

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

 

Art.3º - Aos Fiscais Administrativos compete:

 

I- 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;

II - 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 90 (noventa) dias do encerramento do
prazo de execução do contrato;

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

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

V - 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";

VI - Manter cópia do termo 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. 4º - Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que se referem o
Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Certificação composta pelos seguintes membros,
sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

I - Certificadores:

 

Ademir Santos Vargas - Matrícula 41563

Angela Andrea da França - Matrícula 33687

Luciane Gamper Fagundes - Matrícula 27660
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Cleiton José Barbosa - Matrícula 47093

Iára Cristina Garcia – Matrícula 33553

Rafael Feijó Vieira Vecchietti - Matrícula 48010

 

Art.5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Neide Mary Camacho Solon
Diretora Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon,
Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 17:13, 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 0013806139 e o
código CRC 97044200.

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

 

PORTARIA N.º 107/2022

 

O Secretário de Cultura e Turismo, 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 n.º 28.094
de 02 de janeiro de 2017, e em conformidade com a Lei Municipal n.º 7.393, de 24 de janeiro de
2013.

 

Resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato n.º 394/2018 (SEI 2349417), firmado entre o Município de
Joinville - Secretaria de Cultura e Turismo e a empresa Qualiterm Ar Condicionado Ltda - Me,
inscrita no CNPJ nº 20.557.304/0001-61, doravante denominada Contratada, que tem por objeto
a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
de aparelhos condicionadores de ar tipo split ou de janela comuns e tipo central da SECULT.

 

a) Adriana Maria Pereira dos Santos - matrícula n° 53493 - Titular;
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b) Alessandro Bussolaro - matrícula nº 38.159 - Titular;

c) Patricia Jacintho - Matricula nº 38429

d) Carlos Alberto Franzoi - matrícula nº 54.060 - Titular;

e) Claudinei Francisco Silva - matrícula n° 38.175 - Titular;

f) Dilney Fermino Cunha - matrícula n° 17728 - Titular;

g) Angela Luciane Peyerl - matrícula nº 56.503 - Titular;

h) Mariza de Moura Arent - matrícula nº 46.460 - Titular;

i) Jeferson Luiz Corrêa - Matrícula nº 56.448 - Titular;

j) Roberta Meyer Miranda da Veiga - matrícula nº 53.504 - Titular;

k) Vanessa Cristina Venzke Falk - matrícula nº 52.965 - Titular.

l) Caio Luciano Berndt - Matrícula nº 43727 - Titular

m) Elaine Cristina Machado 48254

n) Angela Luciane Peyerl - Matrícula 56503

o) Cilene Slumnsky Gums - Matrícula 55754

p) Cristiane Ribeiro Ferreira - Matrícula 55739 

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e
Lançamentos no sistema G-Obras:

 

Celia D. Avila - matrícula nº 24.349

Juliana Manarin - matrícula nº 42.159

Tatiana Fabíola da Rocha - matrícula nº 38.296

Juliana de Oliveira Feliciano - matrícula nº 43.514

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

 

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º
394/2018, 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 à CONTRATADA as informações necessárias para o
desenvolvimento dos serviços objeto da presente contratação;

V - Rejeitar materiais/serviços que estejam em desacordo com as especificações
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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;

VII - 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,
reajuste, 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
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 - Revoga-se a PORTARIA Nº 48/2022 –
SECULT.GAB/SECULT.UAD/SECULT.UAD.AAD (SEI 0012616434), publicada no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1943, de 18/04/2022.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 01/08/2022, às 11:21,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013714789 e o
código CRC C112BB77.
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EDITAL SEI Nº 0013810122/2022 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

EDITAL Nº 04/2022
 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, em conjunto com o Presidente da Comissão de
Finanças, Orçamento e Contas do Município, convoca Audiência Pública, a ser realizada em 17 de
Agosto de 2022 (quarta-feira), às 15h30, no Plenário Arinor Vogelsanger da Câmara de
Vereadores de Joinville –Avenida Hermann August Lepper nº 1100 – Bairro Saguaçú, na
oportunidade será discutido os Projetos de Lei Ordinária nº 155/2022 e 156/2022.

 

 

Plenário, 04 de agosto de 2022.

 

Vereador Maurício Peixer

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

Vereador Wilian Tonezi

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município

 

 

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 Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 04/08/2022, às 17:16, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013810122 e o
código CRC DEEBFAFF.
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EDITAL SEI Nº 0013803275/2022 - SES.UAP.APA

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

 

REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO
PARA PROFISSIONAIS COM GRADUAÇÃO
EM PSICOLOGIA INTERESSADOS EM
ATUAR COMO PRECEPTORES NOS
PROJETOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-
SAÚDE MENTAL) DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

O Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Saúde, no uso de suas
atribuições, torna público e de conhecimento dos interessados, que mediante o presente Processo
Seletivo, selecionará profissionais com graduação em psicologia interessados em atuar como
Preceptor, no(s) projeto(s) do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde
Saúde Mental), do Ministério da Saúde.

 

O presente Processo Seletivo será regido nos moldes da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 e nº 11.129, de 30 de junho de 2005; O
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011; As Portarias Interministeriais MS/MEC nº 421 e nº 422,
de 3 de março de 2010; nº 1.127, de 6 de agosto de 2015; A Portaria de Consolidação GM/MS nº
02, de 28 de setembro de 2017 - Anexo XL (Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde); e a Portaria GAB/SGTES Nº 5, de 9 de junho de 2022 que divulga o resultado final da
seleção de projetos para o Programa de Educação para o Trabalho para a Saúde (PET Saúde
Mental).

 

O presente Edital visa complementar o Edital 0013498351, publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 08/07/2022, apenas para a categoria de preceptores
com graduação em Psicologia, por necessidade do preenchimento do total de vagas, bem como do
Cadastro de Reserva para o Eixo Assistência.

 

1. CRONOGRAMA
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DATAS ETAPAS

05/08/2022 a 08/08/2022 Período de inscrições

09/08/2022 Divulgação do resultado preliminar dos classificados

09/08/2022 Período para solicitação de recursos

10/08/2022 Divulgação do Resultado Final

11/08/2022 a 14/08/2022 Assinatura do Termo de Compromisso

 

2. DO OBJETO

 

2.1 O presente Edital tem como objeto a seleção de profissionais com graduação
em psicologia interessados em atuar como Preceptor Bolsista no(s) projeto(s) do Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Mental) do Ministério da Saúde, conforme
vagas aprovadas pelo Ministério da Saúde.

 

2.2 O Processo Seletivo para as vagas de Preceptor Bolsista dar-se-á por meio de
avaliação de currículo profissional, conforme anexo I do presente edital.

 

2.3 O presente Projeto de trabalho prevê, conforme Edital atual PET Saúde
Gestão e Assistência 2022, o desenvolvimento de três grupos no âmbito da gestão municipal e dois
grupos no âmbito da assistência, sendo cada grupo composto por: dois tutores (um tutor
coordenador do grupo), dois preceptores e oito alunos. Cada tutor e preceptor se responsabilizará
pela condução e suporte das atividades de quatro alunos, sendo dessa forma distribuída a atribuição
dos participantes.

 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1 Poderão participar os PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE de nível de
graduação ou superior, da categoria Psicólogo(a) que atenderem às exigências estabelecidas neste
Edital de Processo Seletivo e conforme Edital nº 01 de 2022, Seleção para o Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-SAÚDE MENTAL – 2022/2023/MS, os profissionais
selecionados para o cargo de Preceptor deverão ser trabalhadores de nível superior de formação,
atuantes e vinculados à gestão ou à atenção do SUS, devendo estar envolvidos em atividades de
integração ensino-serviço-comunidade nos territórios onde os projetos serão desenvolvidos.

 

 

4. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS
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4.1 As inscrições no Edital de Processo Seletivo poderão ser realizadas de
05/08/2022 a 08/08/2022.

 

4.1.1 A documentação para habilitação deverá ser enviada via Google
Forms: https://docs.google.com/forms/d/1fwKmHK00n1n4_KRQikbAS-
c8Dd8CGZgxYbn7DkUzs5w/edit.

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES

 

5.1 Os candidatos interessados em participar do presente Edital deverão
obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos de habilitação:

a) Formulário de Inscrição, conforme anexo II;

b) Anexar documentos de identificação pessoal (RG e CPF ou CNH);

c) Anexar documentos comprobatórios de titulação acadêmica de acordo com o
perfil exigido, descritos no item 3;

d) Anexar documentos comprobatórios de capacitações correlacionadas ao cargo
se houver;

e) Anexar documentos comprobatórios de experiência profissional e docente para
o respectivo cargo se houver;

f) Anexar Declaração de Disponibilidade de Atuação, conforme anexo III; e

g) Anexar Declaração de Idoneidade, informando não ser alvo de inquérito
administrativo atual ou ter sido exonerado por Processo Administrativo em qualquer esfera,
conforme anexo IV.

 

5.2 Os candidatos que deixarem de apresentar os documentos exigidos no subitem
5.1, ou apresentarem documentos com rasuras e/ou em desconformidade com as exigências deste
edital, serão desclassificados;

 

5.3 Não serão aceitos, para fins de pontuação no critério de carga horária de
capacitação, comprovantes de eventos, cursos ou outras capacitações que não apresentem de
maneira explícita a carga horária.

 

5.4 A análise da documentação apresentada será realizada pela Comissão de
Avaliação que julgará pela habilitação ou inabilitação do profissional.

 

5.5 A lista dos candidatos habilitados será publicada na página oficial da
Prefeitura de Joinville - www.joinville.sc.gov.br.
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6. DAS VAGAS

 

6.1 O número de bolsas será definido pelo Ministério da Saúde, sendo que os
profissionais interessados habilitados que excederem o número de vagas serão incluídos no Cadastro
de Reserva e poderão ser chamados, de acordo com a necessidade, dentro do período de duração do
projeto.

 

6.1.1 Serão classificados e chamados imediatamente os dois primeiros candidatos
que atingirem a maior pontuação e os demais ficarão no Cadastro de Reserva. 

 

6.1.2 A Secretaria da Saúde fará avaliação periódica dos Preceptores Bolsistas e
poderá rescindir a bolsa a qualquer tempo, conforme descrito no item 11 deste edital.

 

6.1.3 Os profissionais habilitados e incluídos no Cadastro de Reserva poderão ser
chamados a qualquer momento, pela Secretaria da Saúde, mediante necessidade do projeto,
inclusive para substituição, obedecendo à ordem de classificação.

 

6.1.4 O chamamento dos classificados ocorrerá observando sempre a ordem de
classificação.

 

6.2 O profissional investido na função de Preceptor poderá atuar em qualquer
unidade de saúde de Joinville, de acordo com a oferta do(s) projeto(s). O profissional selecionado
deverá respeitar a hierarquia existente na Secretaria da Saúde, na qual o projeto será executado,
bem como o Regulamento Interno da mesma. Serão selecionadas duas Unidades Básicas de Saúde
para o desenvolvimento do projeto (duas equipes de assistência).

 

6.3 A Habilitação e Classificação do profissional interessado por meio deste
Processo Seletivo não gera obrigação do Município em sua convocação, ficando a concretização
deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do interesse e conveniência
da Secretaria da Saúde, da implantação do(s) projeto(s), da rigorosa ordem de classificação e do
prazo de validade do processo seletivo.

 

 

7. DOS VALORES DAS BOLSAS E DOS REPASSES DOS RECURSOS
FINANCEIROS

 

7.1 Os valores das bolsas do PET-Saúde Mental terão como referência as Bolsas
de Iniciação Científica, modalidade IC, em conformidade com a RN-015/2013 do Conselho
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de Iniciação Científica, modalidade IC, em conformidade com a RN-015/2013 do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq).

 

7.2 Os valores das bolsas para profissionais que exercem a função de Preceptor,
do PET Saúde Mental terão como referência as Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico, nível
CNPQ ATP "A", em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

 

7.3 Os repasses de recursos financeiros das bolsas serão condicionados à seguinte
documentação:

a) Termo de Compromisso assinado conforme previsto neste edital;

b) Cadastro dos contemplados no Sistema de Informações Gerenciais do
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (SIG-PET Saúde), que deverá ser atualizado
mensalmente pelo coordenador do projeto;

c) Inserção no SIG-PET-Saúde, mensalmente pelo coordenador de cada Projeto
PET-Saúde, de relatório de atividades realizadas, em conformidade com o projeto, bem como de
ocorrências indicando a permanência, interrupção ou cancelamento do pagamento das bolsas; e

d) Atesto (assinatura e carimbo) do gestor ao qual a coordenação do projeto está
vinculada na folha de pagamento impressa que for autorizada mensalmente. Após a assinatura, será
necessário anexar a folha escaneada no SIG-PET-Saúde.

 

7.4 Os créditos mensais para pagamento das bolsas, no âmbito do Sistema de
Informações Gerenciais do PET-Saúde, serão efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS),
via cadastro de dados bancários, que procederá ao pagamento dos bolsistas, em conta específica
vinculada ao Programa em questão, por meio de cartões de débito, em agências por eles escolhidas;

 

7.5 Caso o bolsista não realize o saque da bolsa no prazo de 90 dias, o valor será
recolhido pelo Banco do Brasil e devolvido ao Fundo Nacional de Saúde/MS (FNS/MS). A bolsa
recolhida não será paga novamente;

 

7.6 Caso haja mudança dos participantes dos grupos no decorrer das atividades, o
coordenador do Projeto deverá proceder à atualização no sistema SIG-PET e comunicar a
ocorrência por correspondência registrada, enviada ao Departamento de Gestão da Educação na
Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (DEGES/SGTES/MS), no
endereço: Departamento de Gestão da Educação na Saúde - DEGES, Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES, Ministério da Saúde - MS, SRTVN Quadra 701, Via
W 5 Norte, Lote D, Ed. PO700, 4º Andar - Brasília/DF, 70719-040, encaminhando o cadastro do
participante efetuado no SIG-PET, devidamente assinado pelo novo participante e pelo coordenador
do projeto, até o prazo de fechamento da folha de pagamento da bolsa no mês de alteração dos
participantes;

 

7.7 A bolsa referente ao PET-Saúde Mental não pode ser acumulada com o
recebimento de qualquer outro tipo de bolsa PET-Saúde e/ou que tenha como atividade a monitoria/
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orientação/supervisão estudantil na graduação;

 

7.8 A transferência de recursos estará condicionada ao prazo estabelecido no
inciso VI, art. 73 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997;

 

7.9 O Município de Joinville não se responsabiliza por eventuais despesas de
deslocamento, alimentação ou quaisquer outras relacionadas ao encargo de qualquer Preceptor
Bolsista.

 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES E DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

 

8.1 O desempenho das atividades poderá ocorrer em qualquer dia da semana,
incluindo sábados e domingos, das 7h00min às 22h30min, de acordo com as necessidades do
projeto. Cada grupo terá autonomia de horário de encontros e planejamento, sendo obrigatória a
participação semanal nas reuniões de equipe com liberação de 4 horas presenciais e serão
contabilizadas mais 4 horas de planejamento e elaboração, contabilizando total de 8h semanais
conforme o edital Pet-Saúde 2022.

 

8.2 É atribuição do Preceptor Bolsista supervisionar diretamente as atividades
práticas realizadas pelos alunos nos serviços de saúde onde se desenvolve o programa, pautado na
inserção e socialização do aluno no ambiente de trabalho, integrando os conceitos e valores da
academia e do serviço, auxiliando na formação ética dos novos profissionais, de acordo com a
proposta do(s) projeto(s) do PET- Saúde Mental, e:

a) Desenvolver as atividades em conformidade com o projeto acordadas com
coordenadores e tutores;

b) Participar proativamente das reuniões convocadas pela Coordenação do(s)
Projeto(s), que poderão ocorrer eventualmente fora do horário de trabalho;

c) Organizar o espaço físico para realização das atividades locais;

d) Contribuir para a formação do acadêmico, sendo o elo entre o ensino e o
serviço (vivência profissional);

e) Participar ativamente das reuniões de orientação dos acadêmicos;

f) Cumprir a carga horária assumida (8 horas semanais, sendo 4 horas em horário
de trabalho com liberação da chefia para orientação dos alunos e as outras 4 horas para preparo e
planejamento das atividades sempre que necessário);

g) Participar da elaboração de indicadores de avaliação/metas, conforme objetivos
estabelecidos no projeto;

h) Supervisionar a frequência e participação dos estudantes, incluindo o registro
das atividades desenvolvidas até o dia 15 de

cada mês;
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i) Elaborar relatórios das atividades segundo modelo e cronograma encaminhado
pela coordenação;

j) Participar da devolutiva das atividades realizadas pelos grupos do PET-Saúde;

k) Participar do processo de socialização dos resultados do PET-Saúde Mental
(Congressos, Seminários e outros).

 

 

9. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

 

9.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital será conduzido pela coordenação
do Centro de Inovação e Educação em Saúde (CEIS).

 

9.2 Serão classificados às vagas de Preceptor aqueles que atenderem os seguintes
requisitos:

a) Ter sido habilitado conforme exigências o item 5. das Inscrições, deste Edital;

b) Possuir os Requisitos Mínimos do anexo I;

c) Não estar afastado ou de licença de qualquer natureza;

d) Ter disponibilidade para atuar em qualquer unidade de saúde na cidade de
Joinville em que houver demanda de atividades relacionadas à função do bolsista; e

e) Não estar respondendo a inquérito administrativo ou ter sido exonerado por
Processo Administrativo em qualquer esfera.

 

9.2.1 Em caso de empate entre os candidatos serão obedecidos os seguintes
critérios de desempate, na ordem em que se apresentam:

a) maior tempo de lotação na Secretaria da Saúde;

b) maior tempo de atuação no Serviço Público; e

c) maior idade.

 

9.3 Os resultados serão publicados na data prevista no calendário, item 1 -
Cronograma, no site da Prefeitura de Joinville www.joinville.sc.gov.br.

 

 

10. DA INVESTIDURA

 

10.1 Dos requisitos para investidura:

a) Ter sido classificado dentro do número de vagas disponibilizado pelo Ministério
da Saúde;
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b) Ser convocado neste processo seletivo;

c) Ter idade mínima de 18 anos;

d) Cumprir as determinações deste Edital; e

e) Ter assinado o termo de compromisso.

 

 

10.2 A ausência de manifestação da convocação para investidura na função
implicará na perda da vaga pelo candidato e na convocação do próximo classificado.

 

10.3 No momento da implementação efetiva do(s) projeto(s), caso haja
incompatibilidade de horário entre o grupo oferecido e a disponibilidade do profissional convocado,
chamar-se-á o próximo da lista, ficando este como o último aprovado na lista de classificação.

 

 

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

 

11.1 O acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento das atividades do
PET-Saúde Mental, inclusive das atribuições desenvolvidas pelos Bolsistas no referido Programa,
ocorrerão de forma contínua e sistemática, de acordo com a necessidade e critérios estabelecidos
pela Secretaria da Saúde de Joinville e da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde-SGTES/MS.

 

11.2 O período de duração do trabalho dos profissionais habilitados e convocados
será conforme a carga horária estabelecida no projeto e ratificadas no termo de compromisso.

 

11.2.1 Este período não é absoluto e está condicionado, não necessariamente na
ordem que segue:

a) ao período de realização do(s) projeto(s) durante o exercício da pactuação;

b) a conformidade da disponibilidade orçamentária dos recursos do Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde Mental; e

c) a avaliação do profissional, sendo esse o fator determinante para a permanência
em suas atividades.

 

11.3 Havendo possibilidade de prorrogação do período de duração do trabalho
dos profissionais, a prorrogação será a critério da Secretaria da Saúde, mediante formalização
documental.
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11.4 As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do PET-Saúde Mental,
público alvo deste certame, não geram vínculo empregatício e serão pagas na modalidade de
bolsistas preceptores do PET-Saúde Mental, e ainda, conforme a disponibilidade orçamentária dos
recursos do programa pelo Ministério da Saúde, e com o período de realização do(s) projeto(s).

 

 

12. DO AFASTAMENTO E DO DESLIGAMENTO

 

12.1 O Bolsista poderá ser desligado do Projeto, cabendo à Secretaria da Saúde
convocar o próximo profissional habilitado que compõem a lista de classificados para dar
continuidade às atividades, caso:

a) Deixe de cumprir com as obrigações ora pactuadas, bem como com as
diretrizes nacionais para a Educação, com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e com a
proposta do projeto PET-Saúde Mental;

b) O profissional não estiver atendendo às atribuições especificadas no item 8
deste edital; e

c) O profissional encerrar seu vínculo com a Secretaria de Saúde.

 

12.2 O Bolsista será notificado para justificar sua ausência ou falta no prazo de
02 (dois) dias a contar do recebimento da notificação. O não cumprimento acarretará em seu
desligamento automático do Projeto;

 

12.2.1 O Bolsista que precisar se afastar para tratamento médico poderá retornar
as atividades desde que a licença médica não ultrapasse 30 dias. Este será substituído por
profissional incluído no Cadastro de Reserva que ocupará a vaga até o retorno do profissional
afastado;

 

12.2.2 O Bolsista afastado para tratamento médico deverá comunicar seu retorno
por escrito à Coordenação do PET-Saúde Mental, com antecedência mínima de 7 dias antes de
vencer a licença médica;

 

12.2.3 O Bolsista afastado para tratamento médico que não retornar no final de 30
dias perderá o direito à vaga e esta será ocupada definitivamente pelo substituto;

 

12.3 O profissional poderá, a qualquer tempo, abrir mão da função ou de sua
classificação no processo seletivo regido por este Edital, para tanto deve encaminhar “Carta de
Desistência” com pelo menos 20 dias de antecedência à sua saída, à Coordenação do Projeto.

 

 

13. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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13.1 A impugnação deste Edital poderá ocorrer até o terceiro dia útil após a data
fixada e enviada por e-mail, por meio do endereço eletrônico: petsaudemental2022@gmail.com.

 

13.2 Será de competência da Comissão de Avaliação designada pela Secretaria
de Saúde a análise e decisão acerca da(s) impugnação(ões) apresentada(s);

 

13.3 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data
para recebimento do envio de novos formulários, exceto quando a alteração não afetar
substancialmente as condições previstas neste edital.

 

13.4 Caberá recurso administrativo da decisão acerca da habilitação dos
candidatos às vagas de Preceptor;

 

13.5 O prazo para interposição do recurso administrativo será de 02 (dois) dias
úteis contados da divulgação da decisão no sítio oficial.

 

13.6 Interposto o recurso, este será divulgado no sítio oficial, podendo ser
impugnado pelos demais participantes no prazo de 02 (dois) dias úteis.

 

13.7 O recurso será endereçado à Comissão de Avaliação no para o e-
mail: petsaudemental2022@gmail.com, e deverá ter o seguinte título: Recurso PET Saúde Mental,
de acordo com a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois)
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

  

13.8 O recurso administrativo terá efeito suspensivo.

 

13.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, sendo que só se
iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Secretaria da Saúde.

 

13.11 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo estabelecido e/ou subscritos por representantes não habilitados legalmente.

 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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14.1 O presente Edital, suas retificações e os resultados parciais e finais estarão
disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br .

 

14.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e
demais publicações referentes ao presente Edital.

 

14.3 Poderá ser fornecido ao candidato interessado o boletim de desempenho,
mediante solicitação formal.

 

14.4 A inscrição do(s) profissional(is) interessado(s) implicará no conhecimento e
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, o que acarretará na impossibilidade de
alegação de desconhecimento destas por parte do mesmo.

 

14.5 O prazo de vigência deste Edital é de 2 (dois) anos, prorrogável por igual
período.

 

14.6 Dúvidas decorrentes deste Edital deverão ser encaminhadas ao e-
mail petsaudemental2022@gmail.com,  ou por telefone (47) 3467-8950.

 

14.7 Poderá o Município de Joinville, através da Secretaria da Saúde, revogar o
presente Processo Seletivo, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse
público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.

 

ANEXO

 

ANEXO I

AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
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Item
Parâmetros /

Pesos e
Pontuação

Critérios
Pontos Por

Item

1
Títulos

Acadêmicos

Graduação acadêmica MÍNIMO

Doutorado ou Mestrado na área da saúde ou educação 2,0

Especialização em área relacionada à preceptoria e/ou
educação em saúde

2,0

Especialização em área relacionada à Saúde da Família 2,0

2 Inserção
Profissional

Profissional lotado em equipe com Estratégia de Saúde
da Família

3,0

3
Inserção
docente

Profissional atuante como preceptor de curso de
graduação ou pós-graduação há mais de seis meses nos

últimos três (03) anos.

0,5 por
semestre até o
limite de 3,0

Profissional atuante como preceptor em edição anterior
do PET-Saúde

3,0

 

 

ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DADOS DO PARTICIPANTE

 

 

 NOME: _______________________________________________________________

CPF: _____________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_______

NOME DA MÃE: ____________________________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________

CEP.: ________________________UF: ____ MUNICÍPIO: _____________________

BAIRRO: ________________________

COMPLEMENTO_______________________ CELULAR: ( ) ___________________

E-mail: _______________________________________________

DADOS COMPLEMENTARES CATEGORIA PROFISSIONAL:
_________________________________________
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CNES: ____________________

DADOS BANCÁRIOS - AGÊNCIA _________________ Conta_____________

 

 

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ATUAÇÃO / HORÁRIO

 

 

 Eu ________________________ portador(a) do RG nº ________, inscrito(a) no CPF sob o nº
________________, DECLARO para o fim específico de atuação na vaga de preceptor(a),
referente ao EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFISSIONAIS INTERESSADOS
EM ATUAR COMO PRECEPTORES NOS PROJETOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-SAÚDE MENTAL), que disponho de tempo para
atuar nas cargas horárias do Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde - PET Saúde Mental,
de acordo com o local, horário e períodos determinados pela Secretaria da Saúde de Joinville. Por
ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

 

Joinville, _____/_____/_______,

 

 

 ASSINATURA DECLARANTE

 

 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

 

 

 

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

 

Eu ________________________ portador (a) do RG nº ________, inscrito (a) no CPF sob o nº
________________, DECLARO para o fim específico de atuação na vaga de preceptor(a),
referente ao EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFISSIONAIS INTERESSADOS
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EM ATUAR COMO PRECEPTORES NOS PROJETOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-SAÚDE Mental), que não sou alvo de inquérito
administrativo atual em qualquer esfera do serviço público ou ter sido exonerado por Processo
Administrativo em qualquer esfera do serviço público. Por ser expressão da verdade, firmo a
presente DECLARAÇÃO.

 

 

Joinville, _____/_____/_______,

 

 

ASSINATURA DECLARANTE

 

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 04/08/2022, às 11:31, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013803275 e o
código CRC E67D41DF.

 

EDITAL SEI Nº 0013808498/2022 - SDE.UDR

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

 

Dispõe sobre o Processo de inscrição dos agricultores
junto ao PROGRAMA DE INCENTIVO AO
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
DE JOINVILLE.
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O MUNICÍPIO DE JOINVILLE, por intermédio da Unidade de
Desenvolvimento Rural, inscrito no C.N.P.J. nº 83.169.623/0001-10, atendendo ao disposto na Lei
nº  7.855, de 23 de outubro de 2014, Lei nº 9.200 de 22 de junho de 2022, regulamentada pelo
Decreto nº 47.755, de 05 de maio de 2022, torna público que ficam abertas as inscrições aos
agricultores interessados no PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE.

1. DAS INSCRIÇÕES:

1.1 As inscrições estarão abertas no período de 04/08/2022 a 30/11/2022 na sede
da UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO RURAL - UDR, sito a Rodovia SC 418, km 0,
Pirabeiraba, no horário das 7:00 às 13:00 horas;

1.2 Ao preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição, o candidato receberá o
protocolo correspondente;

1.3 O candidato, cuja documentação não estiver completa, terá sua inscrição
indeferida;

1.3.1 Após a data e horário fixado no item 1.1. não serão mais aceitas inscrições,
sob qualquer condição;

1.4 – Não poderão ser beneficiados com os incentivos concedidos por estas Leis
os funcionários públicos municipais vinculados à Unidade de Desenvolvimento Rural, às
Subprefeituras e os membros do poder executivo e legislativo do município.

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

2.1 Poderão inscrever-se produtores rurais que sejam proprietários de terras com
áreas de até 48 (quarenta e oito) hectares, cujas propriedades estejam localizadas total ou
parcialmente no território do Município de Joinville e que exerçam atividade rural sob a forma de
agricultura familiar;

2.1.1 Os interessados, atendidas as condições acima (item 2.1) deverão preencher
as seguintes requisitos:

2.1.1.1 Manter os filhos de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade freqüentando
regularmente a escola;

2.1.1.2 Estar em dia com as obrigações junto a Fazenda Municipal;

2.1.1.3 Não gerar danos ao patrimônio público, entre eles o sistema viário
municipal, devendo zelar por sua conservação e manutenção;

2.1.1.4 Não desmatar áreas de preservação permanente e de reserva legal;

2.1.1.5 Atingir o número de créditos necessários à aquisição do direito ao
benefício;

2.1.1.6 Possuir e emitir nota de produtor de todos os produtos vendidos;

2.1.1.7 Efetuar a inscrição com a juntada de documentação na Unidade de
Desenvolvimento Rural.
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3. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:

3.1 O interessado deverá apresentar na UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO
RURAL - UDR os seguintes documentos para cadastro:

3.1.1 Cédula de identidade e do CPF;

3.1.2 Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Fazenda Municipal;

3.1.3 Cadastro de Contribuintes do ICMS do produtor rural interessado junto a
Secretaria da Fazenda Estadual, com relatório de vendas emitidas nos 12 meses anteriores ao edital;

3.1.4 Cadastro Ambiental RURAL - CAR;

3.1.5 Declaração das atividades desenvolvidas e descritas no anexo I deste edital,
com a respectiva comprovação;

3.1.6 Indicar em quais ações quer ser beneficiado, entre as listadas no anexo II
deste edital;

3.1.7 Termo de compromisso assinado sobre a veracidade das informações
prestadas;

3.1.8. Declaração de frequência escolar dos filhos emitido pela escola em que o
filho de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade esteja matriculado.

 

 

4. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:

4.1 Passada a fase de inscrição, os requerentes serão atendidos segundo o número
de créditos obtidos, resultante da aplicação do anexo I deste edital;

4.2 O atendimento obedecerá a ordem estabelecida pela comissão de avaliação,
visando a otimização dos recursos logísticos e das necessidades emergenciais, no caso de
atendimentos veterinários;

4.3 A Comissão de avaliação poderá efetuar diligência “in loco” na propriedade
para averiguação das informações prestadas ou esclarecimento de dúvidas;

4.4 Serão desclassificados aqueles que não entregarem toda a documentação
solicitada no item 3 acima, bem como a documentação não conforme;

4.5 A documentação deverá estar válida na data da inscrição e poderá ser
apresentada em original ou por cópia em cartório ou ainda por cópia autenticada por servidor da
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO RURAL - UDR mediante a apresentação do documento
original.

 

 

5. DA DIVULGAÇÃO:

5.1 O deferimento das inscrições será divulgado em período não superior a 30
(trinta) dias contados a partir do protocolo das inscrições. A divulgação do deferimento das
inscrições, caso o prazo final recaia em período de recesso (ponto facultativo), será encaminhada no
primeiro dia útil subsequente, podendo ser prorrogado mediante justificativa.
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6. DA FISCALIZAÇÃO:

6.1 O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – COMDER é o órgão
responsável pela aprovação do edital lançado anualmente;

6.2 A UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO RURAL - UDR é responsável
pela operacionalização do programa cabendo-lhe a fiscalização.

 

 

7. DO PROGRAMA

7.1 O Município promoverá a execução do Programa, por meio da conjugação de
fatores compreendidos conforme os anexos do: Quadro de Ações e Créditos constantes no anexo I e
do Quadro de Ações Incentivadas constantes no anexo II;

7.2 O programa obedecerá os seguintes limites:

7.2.1 A cargo dos recursos públicos municipais, fica limitado ao volume fixado no
orçamento, tanto para ações realizadas com equipamentos próprios como contratados junto a
terceiros;

7.2.2 O valor total das ações realizadas na propriedade, sem prejuízo do disposto
no inciso I, não ultrapassará a 10 (dez) Unidades Padrão Municipal – UPM´s;

7.2.3 O valor do crédito por ação realizada será de 0,00910 (zero vírgula zero,
zero, novecentos e dez) UPM – Unidade Padrão Municipal;

7.2.4 Uma ação isolada não gera crédito, sendo obrigatória a realização conjunta
de ações ambientais, ações sociais, de aumento do movimento econômico e ações de manutenção e
preservação cultura e histórica das tradições locais;

7.2.5 Os materiais e serviços serão fornecidos conforme a disponibilidade da
Unidade de Desenvolvimento Rural:

I – o atendimento será feito por ordem decrescente dos créditos obtidos;

II - A listagem dos beneficiários classificados e o programa/cronograma de
atendimento ficará disponível na sede da UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO RURAL -
UDR;

III - As mudas, os serviços de inseminação e atendimento veterinários serão
atendidos segundo a ordem de solicitação realizada na sede da UNIDADE DE
DESENVOLVIMENTO RURAL - UDR,  pelos beneficiários;

7.2.6 A aquisição do direito ao benefício se dará através do somatório dos créditos
obtidos;

7.2.7 Os pontos obtidos pelo produtor serão válidos apenas para o Edital para o
qual o mesmo se inscrever e não poderão ser acumulados para outros Editais que por ventura
venham a ser abertos posteriormente;

7.2.8 É vedada qualquer conversão e retirada de créditos em pecúnia, bem como
quaisquer transferências de titularidade dos mesmos, sujeitando o infrator à perda total dos créditos
e à suspensão de participação em novos editais por 01 (um) ano.
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8. DO FINANCIAMENTO:

8.1 As ações serão custeadas em até 100% (cem por cento) dos créditos obtidos
por ações realizadas, abatidos conforme pauta de preços do Anexo III, da Lei n. 7855, de 23 de
outubro de 2014;

8.2 As ações que se fizerem necessárias e ultrapassarem os créditos obtidos,
deverão ter seus valores recolhidos pelo beneficiário aos cofres públicos, conforme pauta de preços
do Anexo III da Lei n. 7855, de 23 de outubro de 2014;

8.3 No mínimo 50% (cinquenta por cento) dos custos dos incentivos deverão ser
pagos com créditos adquiridos conforme sistemática prevista no Anexo I - “Quadro de ações e
créditos”, da Lei n. 7855, de 23 de outubro de 2014.

 

 

9. DAS RESPONSABILIDADES:

9.1 Todos os serviços deverão ser realizados respeitando-se a legislação
ambiental, conforme art. 11 da Lei n 7.855, de 23 de outubro de 2014, cabendo ao agricultor a
responsabilidade pela elaboração e aprovação dos projetos ambientais junto aos órgãos competentes:

" Lei nº 7.855 Art.11 - Todos os serviços deverão ser realizados respeitando-se a
legislação ambiental, cabendo ao agricultor a responsabilidade pela elaboração e aprovação dos
projetos ambientais junto aos órgãos competentes."

9.2 Cabe à UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO RURAL - UDR,  a
coordenação e execução do programa de que trata a Lei n. 7855, de 23 de outubro de 2014;

9.3 De acordo com a Lei n 7.855, de 23 de outubro de 2014, será colhida
assinatura no termo de compromisso sobre a veracidade das informações prestadas, sujeitando-se o
declarante às penas do artigo 299 do Código Penal e à imediata exclusão do programa, caso
constatada inveracidade nas informações.

 

 

ANEXO I - Tabela com Ações Executadas pelos Agricultores:
 
QUADRO DE AÇÕES E CRÉDITOS A SEREM ALCANÇADOS PARA PONTUAÇÃO, DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
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AÇÕES SIM OU NÃO QUANTIDADE CRÉDITOS

Reflorestar (mudas espécie exótica) S/N 100 25
Reflorestar (mudas espécie nativa) S/N 100 45
Reflorestar (mudas espécie frutífera S/N 10 25
Esterqueira S/N 1 55
Tratamento de esgoto S/N 1 30
Cursos Profissionalizantes S/N 1 35
N.F. (Nota Fiscal) S/N 1 340
Ter reserva legal S/N 1 50
Reserva Legal % acima do % legal S/N 1 15
Área preservada além do % legal S/N 1 15
Destino adequado embalagens tóxicas S/N 1 15
Fonte Protegida S/N 1 20
Participação associativismo etc… S/N 1 25
Produção Orgânica S/N 1 65
CAR S/N 1 340

 

ANEXO II - Tabela com Ações Executadas pelo Município:
 

AÇÕES
Terraplenagem para edificação
Abertura e patrolamento de estrada de roça
Escavação de silos
Escavação de esterqueiras
Escavação de valas para drenagem
Transporte de calcário
Transporte de macadame para a estrada de acesso à propriedade e material para aterro
Serviço de inseminação em bovinos
Atendimentos médico-veterinários
Assistência técnica florestal, agronômica e agropecuária
Exames de brucelose e tuberculose
Análise de água para piscicultura

 

 

ANEXO III
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Modelo de Termo de Compromisso

.................................................................agricultor, residente e domiciliado na
Rua………………………………, n….., complemento………………., portador do CPF
n………………………. e do RG……………..DECLARO, de acordo com a Lei n 7.855, de 23
de outubro de 2014, que as informações por mim prestadas são verdadeiras, sujeitando-me às penas
do artigo 299 do Código Penal e à imediata exclusão do programa, caso constatada inveracidade
nas informações.

Joinville, ………de …………….……, de 2022.

 

Nome/Assinatura: …………………………………………………..

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Moreira da
Maia, Diretor (a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 12:44, 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.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Bade, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 16:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013808498 e o
código CRC 712B6662.

 

EXTRATO SEI Nº 0013777603/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

Onde se lê:

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
 710/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa LHLOC Locação de
Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 39.892.145/0001-80, cujo quadro societário é formado
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pelo Sra. Debora Cristina Macelai Hess, neste ato representada pelo Sra. Debora Cristina Macelai
Hess, que versa sobre a contratação de empresa para locação de caminhão basculante, para atender
os serviços de zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura, nas suas respectivas áreas de
abrangência, na forma do Pregão Eletrônico nº 203/2022, assinado em 26/07/2022, com a vigência
de 14 (quatorze) meses, no valor de R$265.572,00 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e
setenta e dois reais).

Leia-se:

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
 713/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa LHLOC Locação de
Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 39.892.145/0001-80, cujo quadro societário é formado
pelo Sra. Debora Cristina Macelai Hess, neste ato representada pelo Sra. Debora Cristina Macelai
Hess, que versa sobre a contratação de empresa para locação de caminhão basculante, para atender
os serviços de zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura, nas suas respectivas áreas de
abrangência, na forma do Pregão Eletrônico nº 203/2022, assinado em 26/07/2022, com a vigência
de 14 (quatorze) meses, no valor de R$265.572,00 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e
setenta e dois reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013777603 e o
código CRC F3BE8AED.

 

EXTRATO SEI Nº 0013745895/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 29 de julho de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
734/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Sr. Sra. Fabiana Ramos da Cruz Cardozo e a
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empresa Tatiane Pires - inscrita no CNPJ nº 16.693.374/0001-70, cujo quadro societário é
formado pela Sra. Tatiane da Silva Silva Pires, neste ato representada pela Sra. Tatiane da Silva
Silva Pires, que versa sobre a aquisição de lâminas, trilhos, cortinas, persianas e películas - na
forma do Pregão Eletrônico nº 062/2022, assinado em 29/07/2022, com a vigência até 31 de
dezembro de 2022, no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013745895 e o
código CRC 172292DA.

 

EXTRATO SEI Nº 0013766593/2022 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

Município de Joinville

Extrato de Termo de Colaboração

 

Espécie: Termo de Colaboração nº 091/2022/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, Associação de Pesquisa e Extensão em
Educação de Joinville - APEEJ.

Objeto: A execução do projeto "Retratos de uma Juventude", de acordo com o
Plano de Trabalho.

Valor: R$ 76.191,88 (setenta e seis mil, cento e noventa e um reais e oitenta e
oito centavos).

Data de assinatura: Joinville, 01 de agosto de 2022.

Vigência: A partir da data de sua assinatura e vigorará por 07 (sete) meses.
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Signatários: Neide Mary Camacho Solon, pelo Município, e, Paulo Roberto
Sehnem, pela Instituição.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 02/08/2022, às 08:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 03/08/2022, às 21:03, 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 0013766593 e o
código CRC 77C8FC3B.

 

EXTRATO SEI Nº 0013766530/2022 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

Município de Joinville

Extrato de Termo de Colaboração

 

Espécie: Termo de Colaboração nº 092/2022/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, Associação de Pesquisa e Extensão em
Educação de Joinville - APEEJ.

Objeto: A execução do projeto "Programa Capacitar", de acordo com o Plano de
Trabalho.

Valor: R$ 85.618,92 (oitenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e
dois centavos).

Data de assinatura: Joinville, 01 de agosto de 2022.

Vigência: A partir da data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
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Signatários: Neide Mary Camacho Solon, pelo Município, e, Paulo Roberto
Sehnem, pela Instituição.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 02/08/2022, às 08:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 03/08/2022, às 21:03, 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 0013766530 e o
código CRC B782675E.

 

EXTRATO SEI Nº 0013766462/2022 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

Município de Joinville

Extrato de Termo de Colaboração

 

Espécie: Termo de Colaboração nº 075/2022/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, Associação Joinvilense para Integração dos
Deficientes Visuais.

Objeto: A execução do projeto "O Brincar Além da Visão", de acordo com o
Plano de Trabalho.

Valor: R$ 71.638,07 (setenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sete
centavos).

Data de assinatura: Joinville, 01 de agosto de 2022.

Vigência: A partir da data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
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Signatários: Neide Mary Camacho Solon, pelo Município, e, Aguinaldo Cezar
Alves de Oliveira, pela Instituição.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 02/08/2022, às 08:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 03/08/2022, às 21:03, 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 0013766462 e o
código CRC 9FDFC247.

 

EXTRATO SEI Nº 0013766374/2022 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

Município de Joinville

Extrato de Termo de Colaboração

 

Espécie: Termo de Colaboração nº 076/2022/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, Associação Joinvilense para Integração dos
Deficientes Visuais.

Objeto: A execução do projeto "Tocando os Sentidos", de acordo com o Plano
de Trabalho.

Valor: R$ 90.935,68 (noventa mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e
oito centavos).

Data de assinatura: Joinville, 01 de agosto de 2022.

Vigência: A partir da data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
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Signatários: Neide Mary Camacho Solon, pelo Município, e, Aguinaldo Cezar
Alves de Oliveira, pela Instituição.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 02/08/2022, às 08:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 03/08/2022, às 21:03, 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 0013766374 e o
código CRC EE3A872E.

 

EXTRATO SEI Nº 0013730189/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 28 de julho de 2022.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Termo de Apostilamento
a Ata de Registro de Preços nº 0012472157 – celebrado entre o Município de Joinville
, representado pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr.  Ricardo Mafra, e por sua
Diretora Executiva, Srª Silvia Cristina Bello e, a empresa contratada Vidraçaria Augustus e
Comércio Ltda - inscrita no CNPJ nº 72.204.407/0001-41, que versa sobre aquisição de lousas
de vidro temperado para as unidades administradas pela Secretaria de Educação - na forma
do Pregão Eletrônico nº 123/2022. O Município apostila a Ata de Registro de
Preços incluindo a seguinte dotação orçamentária da Secretaria da Fazenda - SEFAZ nº 501/2022 -
0.5001.4.123.3.2.3164.0.449000 - Fonte 100 - Recursos Ordinários - Secretaria da Fazenda. Em
conformidade com o Memorando SEI nº 0013046563 - SEFAZ.NAD,
Anuência 0013138362 Solicitação nº 0013135794 e Parecer Jurídico SEI nº 0013546495/2022 -
PGM.UAD (referencial).
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013730189 e o
código CRC 07175F9D.

 

EXTRATO SEI Nº 0013732712/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 28 de julho de 2022.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Termo de Apostilamento
a Ata de Registro de Preços nº 0011854271 – celebrado entre o Município de Joinville
, representado pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr.  Ricardo Mafra, e por sua
Diretora Executiva, Srª Silvia Cristina Bello e, a empresa contratada Paulo Roberto dos Santos -
inscrita no CNPJ nº 33.393.798/0001-38, que versa sobre aquisição de descartáveis e dispenser
- na forma do Pregão Eletrônico nº 349/2021. O Município apostila a Ata de Registro de
Preços incluindo as seguintes dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência
Social nº: 869/2022 - 17.41001.8.244.1.2.3320.0.339000 -  Fonte 635 - Superávit Transferências do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Fundo Municipal de Assistência
Social. 863/2022 - 17.41001.8.244.1.2.3317.0.339000 -  Fonte 635 - Superávit Transferências do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Fundo Municipal de Assistência
Social. 861/2022 - 17.41001.8.122.1.2.3319.0.339000 -  Fonte 635 - Superávit Transferências do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Fundo Municipal de Assistência
Social. 864/2022 - 17.41001.8.244.1.2.3317.0.339000 -  Fonte 665 - Superávit Transferências do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - Fundo Municipal de Assistência
Social. 872/2022 - 17.41001.8.244.1.2.3320.0.339000 -  Fonte 665 - Superávit Transferências do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - Fundo Municipal de Assistência
Social. 866/2022 - 17.41001.8.244.1.2.3318.0.339000 -  Fonte 635 - Superávit Transferências do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Fundo Municipal de Assistência
Social. Justifica-se para fins de adequação orçamentária. Em conformidade com o Memorando nº
 0013572718 - SAS.UAF.
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:12, 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 0013732712 e o
código CRC 25326F38.

 

EXTRATO SEI Nº 0013742475/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 29 de julho de 2022.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 3° Termo de Apostilamento
a Ata de Registro de Preços nº 0011469487 – celebrado entre o Município de Joinville
, representado pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr.  Ricardo Mafra, e por sua
Diretora Executiva, Srª Silvia Cristina Bello e, a empresa contratada Mapu Distribuidora De
Materiais Para Escritório Ltda - inscrita no CNPJ nº 81.715.427/0001-78, que versa sobre
aquisição de materiais de expediente - na forma do Pregão Eletrônico nº 366/2021. O
Município apostila a Ata de Registro de
Preços  incluindo as seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Educação nº: 912/2022 -
0.6001.12.365.4.2.3169.0.339000 - Fonte 336 - Superávit Salário - Educação - Secretaria de
Educação. 915/2022 - 0.6001.12.365.4.2.3170.0.339000 - Fonte 336 - Superávit Salário - Educação
- Secretaria de Educação. 916/2022 - 0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 - Fonte 336 - Superávit
Salário - Educação - Secretaria de Educação. Justifica-se para fins de adequação orçamentária. Em
conformidade com o Memorando nº 0013611226 - SED.UAE.ASS.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:12, 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.

110 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013742475 e o
código CRC CB5BEA0A.

 

EXTRATO SEI Nº 0013742629/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 29 de julho de 2022.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 2° Termo de Apostilamento
a Ata de Registro de Preços nº 0012526718 – celebrado entre o Município de Joinville
, representado pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr.  Ricardo Mafra, e por sua
Diretora Executiva, Srª Silvia Cristina Bello e, a empresa contratada Cinca Comércio Varejista e
Atacadista de Ferramentas Eireli - inscrita no CNPJ nº 19.434.150/0001-31, que versa sobre
contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção diversos, para
utilização nas melhorias dos espaços nas Subprefeituras e SEINFRA - na forma do Pregão
Eletrônico nº 001/2022. O Município apostila a Ata de Registro de Preços incluindo
a seguinte dotação orçamentária da Subprefeitura da Região Sudeste nº 274/2022 - 154-
0.67001.15.122.3.2.3237.0.339000 - Fonte 100 - Recursos Ordinários. Justifica-se para fins de
adequação orçamentária. Em conformidade com o Memorando SEI nº 0013497822 SPSE.NAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:12, 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 0013742629 e o
código CRC 094850CD.

 

EXTRATO SEI Nº 0013736495/2022 - SAP.CTR.AAC
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Joinville, 28 de julho de 2022.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Termo de Apostilamento
a Ata de Registro de Preços nº 0012170473 – celebrado entre o Município de Joinville
, representado pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr.  Ricardo Mafra, e por sua
Diretora Executiva, Srª Silvia Cristina Bello e, a empresa contratada Comércio e Serviços
Aracaju Ltda - inscrita no CNPJ nº 95.758.595/0001-55, que versa sobre aquisição de
divisórias, painéis de divisórias, baguete, perfis, dobradiças, batentes, requadro, fechaduras e
serviços de montagem e desmontagem dos itens citados - na forma do Pregão
Eletrônico nº 045/2022. O Município apostila a Ata de Registro de Preços incluindo
a seguinte dotação orçamentária da Subprefeitura da Região Leste - SPL nº 257/2022 -  142-
0.64001.15.122.3.2.3228.0.339000 - Fonte 100 - Recursos Ordionários. Justifica-se para fins de
adequação orçamentária. Em conformidade com o Memorando SEI nº 0013429954 SPL.NAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:12, 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 0013736495 e o
código CRC D77EA4BC.

 

EXTRATO SEI Nº 0013732053/2022 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 28 de julho de 2022.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Meio
Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE DECISÃO SEI
N º 0013732009/2022 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Meio Ambiente nos autos do
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processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
 
Processo Administrativo Ambiental n.º 20.0.085084-1.
Autuado (a): Marcelo Andrioli.
Auto de Infração Ambiental n.º 3219/20.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e
pela REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental. Assim, o
interessado no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá
 comprovar, por intermédio do autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da
internet do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br), o atendimento das seguintes
determinações: 1. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental a Licença de
Regularização de Terraplanagem, a ser obtida através do autosserviço “Req. Licenças para
Terraplanagem” de acordo com Seção E da Instrução Normativa 02/2021, disponível na página da
internet do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/requerer-licencas-para-
terraplanagem/). A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e
improrrogáveis para, querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá
ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página
da internet do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se
cadastrar previamente junto ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a
concessão de acesso está vinculada à análise dos documentos relativos ao cadastro
do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o
pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por meio do endereço
eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo inadimplemento
da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Município. No mais,
constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-
se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 04/08/2022, às 10:34, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013732053 e o
código CRC 33A954EE.

 

EXTRATO SEI Nº 0013763870/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CPC
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Joinville, 01 de agosto de 2022.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados extrato
de TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, com os seguintes dados:

CREDOR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE;

CNPJ: 83.130.229/0001-78;

TERMO DE CONTRATO: 002/2022;

OBJETO: INDENIZAÇÃO DE CREDORA;

VALOR: R$ 22.600,00.

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 02/08/2022, às 10:10, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 03/08/2022, às 08:09,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Buendgens
Schneider, Diretor (a) Presidente, em 04/08/2022, às 16:41, 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 0013763870 e o
código CRC 2CB03CBC.

 

EXTRATO SEI Nº 0013776083/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

Onde se lê:

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
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709/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa Los Borges Transportes e
Terraplenagem Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.400.257/0001-10, cujo quadro societário é formado
pelos Srs. Henrique Manoel Borges Filho e Liria Aparecida Borges da Silva , neste ato representada
pelos Sr. Henrique Manoel Borges Filho, que versa sobre a contratação de empresa para locação de
caminhão basculante, para atender os serviços de zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura,
nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma do Pregão Eletrônico nº 203/2022, assinado em
26/07/2022, com a vigência de 14 (quatorze) meses, no valor de R$280.800,00 (duzentos e oitenta
mil e oitocentos reais).

Leia-se:

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
711/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa Los Borges Transportes e
Terraplenagem Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.400.257/0001-10, cujo quadro societário é formado
pelos Srs. Henrique Manoel Borges Filho e Liria Aparecida Borges da Silva , neste ato representada
pelos Sr. Henrique Manoel Borges Filho, que versa sobre a contratação de empresa para locação de
caminhão basculante, para atender os serviços de zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura,
nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma do Pregão Eletrônico nº 203/2022, assinado em
26/07/2022, com a vigência de 14 (quatorze) meses, no valor de R$280.800,00 (duzentos e oitenta
mil e oitocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013776083 e o
código CRC 8C43C53C.

 

EXTRATO SEI Nº 0013777578/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

Onde se lê:
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O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
 710/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa FX Incorporadora e
Construtora Ltda, inscrita no CNPJ nº 36.453.963/0001-98, cujo quadro societário é formado pelo
Sr. Maicon Fonseca Xavier, neste ato representada pelo Sr. Maicon Fonseca Xavier, que versa
sobre a contratação de empresa para locação de caminhão basculante, para atender os serviços de
zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura, nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma
do Pregão Eletrônico nº 203/2022, assinado em 26/07/2022, com a vigência de 14
(quatorze) meses, no valor de R$282.981,60 (duzentos e oitenta e dois mil novecentos e oitenta e
um reais e sessenta centavos).

Leia-se:

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
 729/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa FX Incorporadora e
Construtora Ltda, inscrita no CNPJ nº 36.453.963/0001-98, cujo quadro societário é formado pelo
Sr. Maicon Fonseca Xavier, neste ato representada pelo Sr. Maicon Fonseca Xavier, que versa
sobre a contratação de empresa para locação de caminhão basculante, para atender os serviços de
zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura, nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma
do Pregão Eletrônico nº 203/2022, assinado em 26/07/2022, com a vigência de 14
(quatorze) meses, no valor de R$282.981,60 (duzentos e oitenta e dois mil novecentos e oitenta e
um reais e sessenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013777578 e o
código CRC 1EC79EF9.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013696339/2022 -
SAP.USU.AAC

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°
948/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e Planejamento
, representada pelo Sr. Ricardo Mafra, e a empresa contratada Dicapel Papéis e Embalagens
Ltda - inscrita no CNPJ nº 83.413.591/0003-18, que versa sobre a  Aquisição de Materiais de
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Expediente - na forma do Processo Licitatório nº 366/2021, assinada em 02/08/2022, no valor
de R$ 21.585,00 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013696339 e o
código CRC 64065FCA.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013770428/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
158/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa
contratada Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda - inscrita
no CNPJ nº 09.196.745/0001-42, que versa sobre a aquisição de químicos e saneantes para
atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville - na
forma do Pregão Eletrônico nº 268/2021, assinada em 02/08/2022, no valor de R$ 390,50
(trezentos e noventa reais e cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013770428 e o
código CRC D288BD6C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013785485/2022 -
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SAP.CTR.AAC

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°
973/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Habitação, representada pelo
Sr. Rodrigo Andrioli, e a empresa contratada Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda -
inscrita no CNPJ nº 28.719.518/0001-07, que versa sobre a aquisição de materiais de limpeza e
higiene para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville, com exceção da Companhia Águas de Joinville – CAJ - na forma do Pregão
Eletrônico nº 306/2021, assinada em 02/08/2022, no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013785485 e o
código CRC 66EAC029.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013778402/2022 -
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°
 1666/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Arnoldo Boege
Junior, e a empresa contratada SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no
CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao
Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento
dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão
Eletrônico nº 100/2021, assinada em 02/08/2022, no valor de R$ 23,70 (vinte e três reais e setenta
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:50, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013778402 e o
código CRC 091163DD.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013743180/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
983/2022, celebrada entre Município de Joinville -  Secretaria de Assistência Social - SAS,
representada pelo  Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa contratada BIDDEN Comercial
Ltda - inscrita no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, que versa sobre a Aquisição de químicos e
saneantes para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville. - na forma do Processo Licitatório 268/2021, assinada em 29/07/2022, no valor de R$
170,80 (cento e setenta reais e oitenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013743180 e o
código CRC 51D1F98F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013742656/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
15/2022, celebrada entre Município de Joinville - Departamento de Trânsito e Transporte -
DETRANS, representada pelo Sr. Paulo Rogerio Rigo, e a empresa contratada Focus
Equipamentos Eireli - inscrita no CNPJ nº 42.579.294/0001-06, que versa sobre a Aquisição de
eletro/eletrônicos - na forma do Processo Licitatório nº 194/2022, assinada em 29/07/2022, no
valor de R$ 1.397,52 (um mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013742656 e o
código CRC 3AD8F9DF.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013743048/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
980/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Sr. Diego Calegari Feldhaus, e a empresa contratada Paulo Roberto dos Santos - inscrita no
CNPJ nº 33.393.798/0001-38, que versa sobre a aquisição de descartáveis e dispenser - na
forma do Pregão Eletrônico nº 349/2021, assinada em 29/07/2022, no valor de R$ 7.455,00 (sete
mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013743048 e o
código CRC B2B76AC0.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013770341/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
156/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
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Municipal de Assistência Social, representada pelo Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa
contratada Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda - inscrita
no CNPJ nº 09.196.745/0001-42, que versa sobre a aquisição de químicos e saneantes para
atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville - na
forma do Pregão Eletrônico nº 268/2021, assinada em 02/08/2022, no valor de R$ 791,00
(setecentos e noventa e um reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013770341 e o
código CRC 5590C4D4.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013743052/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
981/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Sr. Diego Calegari Feldhaus, e a empresa contratada Paulo Roberto dos Santos - inscrita no
CNPJ nº 33.393.798/0001-38, que versa sobre a aquisição de descartáveis e dispenser - na
forma do Pregão Eletrônico nº 349/2021, assinada em 29/07/2022, no valor de R$ 4.515,00
(quatro mil quinhentos e quinze reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013743052 e o
código CRC 1B97CBCB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013770395/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
157/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa
contratada Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda - inscrita
no CNPJ nº 09.196.745/0001-42, que versa sobre a aquisição de químicos e saneantes para
atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville - na
forma do Pregão Eletrônico nº 268/2021, assinada em 02/08/2022, no valor de R$ 622,79
(seiscentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013770395 e o
código CRC 5D095685.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013743245/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
984/2022, celebrada entre Município de Joinville -  Secretaria de Assistência Social - SAS,
representada pelo  Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa contratada BIDDEN Comercial
Ltda - inscrita no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, que versa sobre a Aquisição de químicos e
saneantes para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville. - na forma do Processo Licitatório 268/2021, assinada em 29/07/2022, no valor de R$
153,72 (cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013743245 e o
código CRC 6B1EA075.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013697261/2022 -
SAP.USU.AAC

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°
949/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Sr. Ricardo Mafra, e a empresa contratada BMI Prosper Eireli -
inscrita no CNPJ nº 14.012.375/0001-86, que versa sobre a aquisição de descartáveis e
dispensers - na forma do Processo Licitatório nº 349/2021, assinada em 01/08/2022, no valor de
R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013697261 e o
código CRC 6C742E22.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013744473/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
152/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa
contratada Parco Papelaria Ltda - inscrita no CNPJ nº 05.214.053/0001-29, que versa sobre a
Aquisição de materiais de expediente. - na forma do Processo Licitatório nº 366/2021, assinada
em 29/07/2022, no valor de R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais).
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013744473 e o
código CRC 9249933E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013744514/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
153/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa
contratada Parco Papelaria Ltda - inscrita no CNPJ nº 05.214.053/0001-29, que versa sobre a
Aquisição de materiais de expediente. - na forma do Processo Licitatório nº 366/2021, assinada
em 29/07/2022, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013744514 e o
código CRC 6C979141.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013767107/2022 -
SAP.CTR.AAC

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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17/2022, celebrada entre Município de Joinville - Departamento de Trânsito e Transporte,
representada pelo Sr. Paulo Rogério Rigo, e a empresa contratada Zoom Comercial Eireli -
inscrita no CNPJ nº 39.518.890/0001-63, que versa sobre a aquisição de materiais de limpeza e
higiene para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville, com exceção da Companhia Águas de Joinville – CAJ - na forma do  Pregão
Eletrônico nº 306/2021, assinada em 01/08/2022, no valor de R$ 618,60 (seiscentos e dezoito reais
e sessenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013767107 e o
código CRC FD962C53.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013750940/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
154/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pela Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa
contratada Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - inscrita no CNPJ nº
23.866.426/0001-28, que versa sobre a aquisição de químicos e saneantes para atendimento de
demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville - na forma do Pregão
Eletrônico nº 268/2021, assinada em 01/08/2022, no valor de R$ 899,40 (oitocentos e noventa e
nove reais e quarenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, 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 0013750940 e o
código CRC 33D79405.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013750980/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
155/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pela Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa
contratada Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - inscrita no CNPJ nº
23.866.426/0001-28, que versa sobre a aquisição de químicos e saneantes para atendimento de
demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville - na forma do Pregão
Eletrônico nº 268/2021, assinada em 01/08/2022, no valor de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e
noventa e nove reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013750980 e o
código CRC C96EDD72.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013762622/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
988/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo Sr.
Diego Calegari Feldhaus, e a empresa contratada Aviz Comércio de Material de Construção Ltda -
inscrita no CNPJ nº 85.359.073/0001-27, que versa sobre a aquisição de tijolos, capa de muro e
elementos vazados, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas
pela Secretaria de Educação de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 357/2022,
assinada em 01/08/2022, no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013762622 e o
código CRC 8AA807D6.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013752533/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
16/2022, celebrada entre Município de Joinville - Departamento de Trânsito e Transporte,
representada pelo Sr. Paulo Rogerio Rigo, e a empresa contratada Arausupri Informática Ltda -
inscrita no CNPJ nº 07.796.075/0001-70, que versa sobre a aquisição de materiais de
expediente - na forma do Pregão Eletrônico nº 366/2021, assinada em 01/08/2022, no valor de
R$ 271,40 (duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013752533 e o
código CRC AB427FC9.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013762286/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
987/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo Sr.
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Diego Calegari Feldhaus, e a empresa contratada Aviz Comércio de Material de Construção Ltda -
inscrita no CNPJ nº 85.359.073/0001-27, que versa sobre a aquisição de tijolos, capa de muro e
elementos vazados, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas
pela Secretaria de Educação de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 357/2022,
assinada em 01/08/2022, no valor de R$ 15.697,00 (quinze mil seiscentos e noventa e sete reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013762286 e o
código CRC F025163C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013753372/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
985/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
representada pelo Sr. Fabio Joao Jovita, e a empresa contratada Comercial Multville Ltda -
inscrita no CNPJ nº 06.220.022/0001-43, que versa sobre a Aquisição de químicos e saneantes
para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville -
na forma do Pregão Eletrônico nº 268/2021, assinada em 01/08/2022, no valor de R$ 259,78
(duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013753372 e o
código CRC FEF20ADB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013762062/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
986/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social, representada
pela Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa contratada Hospbox Distribuidora de
Produtos Hospitalares Ltda - inscrita no CNPJ nº 23.866.426/0001-28, que versa sobre a
Aquisição de químicos e saneantes para atendimento de demanda da Administração Direta e
Indireta do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 268/2021, assinada em
01/08/2022, no valor de R$ 899,40 (oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013762062 e o
código CRC A29A3741.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013779699/2022 -
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°
 1670/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Arnoldo Boege
Junior, e a empresa contratada CIMED INDUSTRIA S/A - inscrita no CNPJ nº
02.814.497/0007-00, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco
Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos
usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na forma do Pregão
Eletrônico nº 100/2021, assinada em  02/08/2022, no valor de R$ 117,50 (cento e dezessete reais e
cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:50, 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.

129 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022



Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013779699 e o
código CRC 8E535EED.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013770697/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
159/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pelo Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa
contratada Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda - inscrita
no CNPJ nº 09.196.745/0001-42, que versa sobre a aquisição de químicos e saneantes para
atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville - na
forma do Pregão Eletrônico nº 268/2021, assinada em 02/08/2022, no valor de R$ 390,50
(trezentos e noventa reais e cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013770697 e o
código CRC 6B86F604.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013743095/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
982/2022, celebrada entre Município de Joinville -  Secretaria de Assistência Social - SAS,
representada pelo  Sra. Neide Mary Camacho Solon, e a empresa contratada BIDDEN Comercial
Ltda - inscrita no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, que versa sobre a Aquisição de químicos e
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saneantes para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville - na forma do Processo Licitatório 268/2021, assinada em 29/07/2022, no valor de R$
51,24 (cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013743095 e o
código CRC C3BAF8E0.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013778052/2022 -
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°
 1667/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Arnoldo Boege
Junior, e a empresa contratada PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD.
HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 81.706.251/0001-98, que versa sobre a Aquisição
de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal
São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 02/08/2022, no valor de R$ 97,50 (noventa
e sete reais e cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:50, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013778052 e o
código CRC 5CEB2980.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013740132/2022 -
SAP.CTR.AAC

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°
978/2022, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Sr.  Ricardo Mafra, e a empresa contratada Printsul Comércio
Atacadista Ltda - inscrita no CNPJ nº 19.032.430/0001-13, que versa sobre a Aquisição de
materiais de expediente - na forma do Pregão Eletrônico nº 366/2021, assinada em 02/08/2022,
no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013740132 e o
código CRC EFC285A0.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013778144/2022 -
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°
 1668/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Arnoldo Boege
Junior, e a empresa contratada PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD.
HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 81.706.251/0001-98, que versa sobre a Aquisição
de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal
São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Joinville. - na
forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 02/08/2022, no valor de R$ 166,40 (cento e
sessenta e seis reais e quarenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:50, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013778144 e o
código CRC CF19170F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0013779444/2022 -
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°
 1669/2022, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Arnoldo Boege
Junior, e a empresa contratada  AGIL MEDICAMENTOS LTDA  - inscrita no CNPJ nº
20.590.555/0001-48, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico
da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº
100/2021, assinada em  02/08/2022, no valor de R$ 114,84 (cento e quatorze reais e oitenta e quatro
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:50, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013779444 e o
código CRC 2B3F18A3.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013729565/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 28 de julho de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
742/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Vidraçaria Augustus e Comércio Ltda - inscrita
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no CNPJ nº 72.204.407/0001-41, cujo quadro societário é formado pela Sra.  Gisele Lorena
Martim de Carvalho e pela Sra. Anilda Holz Martim , neste ato representada pela Sra. Eli Veloso
de Carvalho, que versa sobre a aquisição de lousas de vidro temperado para as unidades
administradas pela Secretaria de Educação - na forma do Pregão Eletrônico nº 123/2022,
assinado em 02/08/2022, com a vigência até 31 de dezembro de 2022, no valor de R$ 1.679,70
(um mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013729565 e o
código CRC EDCAC130.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013756770/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 01 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato
n° 723/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Fratelli Transporte e Turismo Ltda, inscrita
no CNPJ nº 02.385.909/0001-30, cujo quadro societário é formado pelos Sr. Paulo Possenti, neste
ato representada pelo Sr. Paulo Possenti, que versa sobre a contratação de empresa especializada
para realização de transporte escolar de alunos das rede municipal de Ensino dentro dos limites
geográficos do Município de Joinville/SC, na forma do Pregão Eletrônico nº 442/2022, assinado
em 29/07/2022, com a vigência de 16 (dezesseis) meses, no valor de R$2.333.580,00 (dois milhões,
trezentos e trinta e três mil quinhentos e oitenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013756770 e o
código CRC 71D945BD.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013771441/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
724/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Helautur Transportes Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº.
04.433.012/0002-41, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Agostinho Balbinott Junior e a Sra.
Helena Furman, neste ato representada pela Sra. Helena Furman, que versa sobre a contratação de
empresa especializada para realização de transporte escolar de alunos das rede municipal de Ensino
dentro dos limites geográficos do Município de Joinville/SC, na forma do Pregão Eletrônico nº
442/20222, assinado em 02/08/2022, com a vigência de 16 (dezesseis) meses, no valor de R$
1.207.840,00 (um milhão, duzentos e sete mil e oitocentos e quarenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013771441 e o
código CRC 82B83DA2.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013756924/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 01 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato
n° 738/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa PGO Engenharia Eireli ME, inscrita no CNPJ
nº 26.262.878/0001-99, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Augusto Procopio Gomes, neste
ato representada pelo Sr. Augusto Procopio Gomes, que versa sobre a contratação de empresa para
prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de projetos
(levantamento topográfico e sondagem) em terrenos do município de Joinville destinados a futuras
construções de Escolas Municipais e Centro de Educação Infantis, na forma do Pregão Eletrônico
nº 052/2022, assinado em 29/07/2022, com a vigência de 33 (trinta e três) meses, no valor de
R$39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013756924 e o
código CRC 7D90559C.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013766791/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
737/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pela Sra. Neide Mary Camacho Solon e a
empresa Comercio e Serviços Aracaju Ltda - inscrita no CNPJ nº 95.758.595/0001-55, cujo
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quadro societário é formado pelo Sr. Osmar Adelino de Aviz e Sra. Sandra Regina de Aviz, neste
ato representada pelo Sr. Fernando de Aviz, que versa sobre a aquisição de lâminas, trilhos,
cortinas, persianas e películas - na forma do Pregão Eletrônico nº 062/2022, assinado em
01/08/2022, com a vigência até 31 de dezembro de 2022, no valor de R$ 3.806,52 (três mil
oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013766791 e o
código CRC 560993C2.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013780228/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato
n° 743/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Fratelli Transporte e Turismo Ltda, inscrita
no CNPJ nº 02.385.909/0001-30, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Paulo Possenti, neste
ato representada pelo Sr. Paulo Possenti, que versa sobre a contratação de pessoa física ou jurídica,
especializada na realização de transporte escolar de alunos das rede Estadual de Ensino dentro dos
limites geográficos do Município de Joinville/SC, na forma do Pregão Eletrônico nº 446/2022,
assinado em 02/08/2022, com a vigência de 16 (dezesseis) meses, no valor de R$ 1.476.220,00 (um
milhão, quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e vinte reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013780228 e o
código CRC 295E99C5.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013768430/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
741/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Departamento de Trânsito de
Joinville, representada pelo Sr. Paulo Rogério Rigo e a empresa Gráfica Alta Definição LTDA -
inscrita no CNPJ nº 13.919.051/0001-63, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Maurício
Talasesco  Soares e pelo Sr. Raul Emanoel Martins Lopes, neste ato representada pelo Sr. Maurício
Talasesco  Soares, que versa sobre a contratação de empresa para confecção e fornecimento
materiais gráficos para campanhas e atividades de educação para o trânsito, conforme layout
e conteúdo desenvolvido pelo Departamento de Trânsito e Secretaria de Comunicação - na
forma do Pregão Eletrônico nº 317/2022, assinado em 01/08/2022, com a vigência até
31/12/2022, no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013768430 e o
código CRC FDA98165.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013772987/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
699/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa Empreiteira de Mão de
Obra Adrimar Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.574.370/0001-20, cujo quadro societário é formado
pelo Sr. Marcelo Benvenutti, neste ato representada pelo mesmo, que versa sobre a requalificação
Viária das ruas São Paulo, Barra Velha e Guarujá, na forma do edital de Concorrência nº
072/2022, assinado em 02/08/2022, com a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, no valor de R$
12.732.034,50 (doze milhões, setecentos e trinta e dois mil trinta e quatro reais e cinquenta
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013772987 e o
código CRC E7F281E8.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013780130/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato
n° 745/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
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pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Helautur Transportes Ltda, inscrita no CNPJ
nº 04.433.012/0002-41, cujo quadro societário é formado pelos Srs. Augostinho Balbinott Junior e
Helena Furman, neste ato representada pelo Sra. Helena Furman, que versa sobre a contratação de
pessoa física ou jurídica, especializada na realização de transporte escolar de alunos das rede
Estadual de Ensino dentro dos limites geográficos do Município de Joinville/SC, na forma
do Pregão Eletrônico nº 446/2022, assinado em 02/08/2022, com a vigência
de 16 (dezesseis) meses, no valor de R$ 1.308.780,00 (um milhão, trezentos e oito mil setecentos e
oitenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013780130 e o
código CRC 2AA28639.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013779363/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
725/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Edson Gotfrid - Transportes, inscrita no C.N.P.J.
nº. 09.240.733/0002-59, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Edson Gotfrid, neste ato
representada pelo mesmo, que versa sobre a contratação de empresa especializada para realização
de transporte escolar de alunos das rede municipal de Ensino dentro dos limites geográficos do
Município de Joinville/SC, na forma do Pregão Eletrônico nº 442/20222, assinado em
02/08/2022, com a vigência de 16 (dezesseis) meses, no valor de R$ 409.800,00 (quatrocentos e
nove mil e oitocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013779363 e o
código CRC FEF77098.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013788429/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
739/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Golden Tecnologia em Construção Ltda, inscrita
no C.N.P.J. nº. 34.927.925/0001-02, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Mauren da Silva
Salin, Sr. Alyson Gregory Retkva, neste ato representada peloSr. Alyson Gregory Retkva, que
versa sobre a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em
engenharia para elaboração de projetos (levantamento topográfico e sondagem) em terrenos do
município de Joinville destinados a futuras construções de Escolas Municipais e Centro de
Educação Infantis, na forma do Pregão Eletrônico nº 052/202, assinado em 03/08/2022, com a
vigência 33 (trinta e três) meses, no valor de R$ 149.975,00 (cento e quarenta e nove mil e
novecentos e setenta e cinco centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013788429 e o
código CRC C0D38DD5.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013764487/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 01 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato
n° 720/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Pedro Paulo Perão, inscrita no CNPJ
nº 18.759.465/0001-96, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Pedro Paulo Perão, neste ato
representada pelo Sr. Pedro Paulo Perão, que versa sobre a contratação de empresa especializada
para realização de transporte escolar de alunos das rede municipal de Ensino dentro dos limites
geográficos do Município de Joinville/SC, na forma do Pregão Eletrônico nº 442/2022, assinado
em 01/08/2022, com a vigência de 16 (dezesseis) meses, no valor de R$403.800,00 (quatrocentos e
três mil e oitocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013764487 e o
código CRC D689F8BB.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013764549/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 01 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato
n° 721/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Suan Transportes Ltda, inscrita no CNPJ
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nº 03.826.811/0001-34, cujo quadro societário é formado pelos Srs. Antonio Carlos Sutil e Juliana
Vollmann Sutil, neste ato representada pelo Sr. Antonio Carlos Sutil, que versa sobre a contratação
de empresa especializada para realização de transporte escolar de alunos das rede municipal de
Ensino dentro dos limites geográficos do Município de Joinville/SC, na forma do Pregão Eletrônico
nº 442/2022, assinado em 01/08/2022, com a vigência de 16 (dezesseis) meses, no valor de
R$1.649.920,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte reais)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013764549 e o
código CRC 2BD773BC.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0013788741/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
746/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Pedro Paulo Perão, inscrita no CNPJ nº
18.759.465/0001-96, cujo quadro societário é formado por Pedro Paulo Perão, neste ato
representada pelo mesmo, que versa sobre a contratação de pessoa física ou jurídica, especializada
na realização de transporte escolar de alunos das rede Estadual de Ensino dentro dos limites
geográficos do Município de Joinville/SC, na forma do Pregão Eletrônico nº 446/2022, assinado em
03/08/2022, com a vigência 16 (dezesseis) meses, no valor de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta
e quatro mil reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013788741 e o
código CRC 0D8F1CE8.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013774015/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
052/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá, e a empresa Construtora Fortunato
Ltda, inscrita no CNPJ nº 82.607.623/0001-91, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Odorico
Fortunato, pelo Sr. Leonardo Seiffert Fortunato e pela empresa NSA - Participações S.A, neste
ato representado pelo Sr. Odorico Fortunato e pelo Sr. Leonardo Seiffert Fortunato, que versa sobre
o 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 regulamenta e institui o Programa de Pavimentação Comunitária, oriundo
do Credenciamento nº 376/2021. O Município revisa o termo contratual efetuando o reequilíbrio
econômico financeiro do contrato a partir de 09 de maio de 2022, conforme descrito
abaixo. I. Justifica-se devido a majoração elevada nos preços de insumos que compõem o contrato,
conforme manifestação da Secretaria de Infraestrutura Urbana através do memorando nº
 0012687441, nº 0012863335 e nº 0013364497 - SEINFRA-UNP, Planilha Orçamentária nº
 0012687396 e nº 0012687418 e Parecer Jurídico nº 0013149830 e nº 0013413814 - PGM.UAD.
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Serviço

 
Valor

Unitário
Atual

 

 
Valor

Unitário
após o

Reequilíbrio
 

Percentual
de

Reequilíbrio

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 regulamenta e institui o Programa de
Pavimentação Comunitária

R$ 80,00/m
²

R$ 95,00/m² 18,75%

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013774015 e o
código CRC 18E62596.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013772440/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4° Extrato ao Termo Aditivo ao
Contrato nº 445/2019 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de
Infraestrutura Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá,  e a empresa
contratada TES Tecnologia de Solos Ltda, inscrita no CNPJ nº 01.967.685/0001-02, cujo o
quadro societário é formado pelo Sr. Miguel Angel Danielle, Sr. Guilhermo Alejandro Kelly e o
Sr. Sebastian Hernan Kelly, neste ato representado pelo Sr. Miguel Angel Danielle,  que versa sobre
a contratação de empresas para prestação de serviço de engenharia de manutenção corretiva em
vias públicas do município de Joinville pavimentadas com revestimento asfáltico, divididas em 04
(quatro) setores, na forma de Concorrência nº 093/2019. O Município adita  o
contrato prorrogando o prazo de vigência e de execução em 12 (doze) meses, alterando seu
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vencimento para os dias 07/12/2023 e 15/08/2023. A presente prorrogação dos prazos contratados
Justifica-se em conformidade com os Solicitação de Termo Aditivo - Prorrogação SEI nº
 0012939731 e Memorando SEI nº 0013661269 - SEINFRA.UNP; Carta de anuência SEI nº
 0012844776 e Parecer Referêncial SEI nº 0013485770 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013772440 e o
código CRC AB2EC05E.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013425407/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

Joinville, 30 de junho de 2022.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 039/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: VIBRA COMERCIADORA DE ENERGIA S.A.;

CNPJ: 26.268.886/0001-42;

OBJETO: Redução/alteração do prazo de execução em 17 (dezessete) meses e do prazo de
vigência contratual em 15 (quinze) meses, reajuste do valor do saldo do contrato e do valor
remanescente pendente de faturamento, em 11,2993% (onze inteiros e dois mil novecentos e
noventa e três décimos de milésimos por cento), correspondente à variação acumulada do índice
nacional de preços ao consumidor amplo - ipca (ibge) no período de abril de 2021 a março de
2022 e inclusão de cláusula sobre proteção de dados.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico nº 018/2021;

VIGÊNCIA: 20/03/2023;

VALOR: R$ 838.208,87.

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 01/07/2022, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) de Expansão, em 04/08/2022, às 13:58, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Buendgens
Schneider, Diretor (a) Presidente, em 04/08/2022, às 16:47, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013425407 e o
código CRC 21BB617F.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013774137/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
335/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá, e a empresa Blocos Santa Teresinha
Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº 08.902.375/0001-59, cujo quadro societário é formado pela Sra.
Adelita Catafesta dos Santos e pelo Sr. Sérgio Luis dos Santos, neste ato representado pelo Sr.
Sérgio Luis dos Santos, que versa sobre o 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 regulamenta e institui o Programa de
Pavimentação Comunitária, oriundo do Credenciamento nº 376/2021. O Município revisa o termo
contratual efetuando o reequilíbrio econômico financeiro do contrato a partir de 16 de maio de
2022, conforme descrito abaixo. I. Justifica-se devido a majoração elevada nos preços de insumos
que compõem o contrato, conforme documento  SEI nº 0012586276 e manifestação da Secretaria
de Infraestrutura Urbana através do memorando nº 0012844952, nº 0012863211 e nº 0013364469 -
SEINFRA-UNP, Planilha Orçamentária nº 0012844917 e nº 0012844935 e Parecer Jurídico nº
 0013269820 e nº 0013413733 - PGM.UAD.
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Serviço

 
Valor

Unitário
Atual

 

 
Valor

Unitário
após o

Reequilíbrio
 

Percentual
de

Reequilíbrio

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 regulamenta e institui o Programa de
Pavimentação Comunitária

R$ 80,00/m
²

R$ 95,00/m² 18,75%

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013774137 e o
código CRC 3AEE32F1.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013766492/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
468/2022, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria Secretaria de Administração
e Planejamento e Secretaria de Gestão de Pessoas, representadas pelo Sr. Ricardo Mafra e
pela  Sra.  Cinthia Friedrich, e a empresa Senior Sistemas S/A, inscrita no CNPJ nº
80.680.093/0001-81, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Herminio Gastaldi, Sr. Carlenio
Bezerra Catello Branco, Sr. Alencar Berwanger, Sr. Jean Paul Vieira, Sra. Jussara Aparecida de
Almeida Dutra, Sr. Carlos Valle e Sr. Marcelo Carvalho Martins neste ato representado
pelo Sr. Carlenio Bezerra Catello Branco, que versa sobre a contratação de empresa
especializada para prestação de suporte, atualização, evolução das funcionalidades e
treinamento do sistema de Gestão de Pessoas Senior, pelo período de 12 (doze) meses, para os
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seguintes módulos: Rubi – Administração de Pessoal; Ronda – Ponto Eletrônico; Cargos e
Salários; Recrutamento e Seleção; Medicina do Trabalho; Segurança do Trabalho;
Benefícios e Quadro de Vagas, na forma da Inexigibilidade de Licitação nº 348/2022.
O Município adita o contrato acrescendo qualitativamente em 11,51% (onze inteiros e cinquenta
e um centésimos por cento) do valor total do contrato supracitado, equivalente a R$ 9.181,97 (nove
mil cento e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) mensais. Justifica-se em conformidade
com a Solicitação de Termo Aditivo - Acréscimo/Supressão nº 0013033254 - SAP.UNG e
Informação Complementar nº 0013140528 - SAP.UNG, Fonte de Preços nº 0013067370,
Memorando nº 0012689306 - SGP.GAB, Memorandos Complementares nº 0013478613 -
SAP.UNG e nº 0013394583 - SGP.UDS. Parecer Jurídico nº 0013272290 - PGM.UAD e
Memorando nº 0013584611 - PGM.UAD.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013766492 e o
código CRC 0BCD4C60.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013764810/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 01 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
027/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representado pelo
seu Secretário, Sr. Diego Calegari Feldhaus, e a empresa Osmar da Cunha O
Empresário, inscrita no CNPJ nº 10.792.714/0001-33, cujo quadro societário é formado pelo Sr.
Osmar da Cunha, neste ato representado pelo mesmo, que versa sobre a a contratação de empresa
para prestação de serviço de transporte de materiais, na forma Pregão Eletrônico nº 319/2021.
O Município adita o contrato prorrogando o prazo de vigência 15 (quinze) alterando seu
vencimento para o dia 10/11/2023 e de execução em 12 (doze) meses, alterando seu vencimento
para o dia 18/08/2023. A presente prorrogação dos prazos contratados justifica-se em conformidade
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com a  Solicitação de Termo Aditivo SEI nº 0013658408 - SED.UAE, Carta de Anuência SEI nº
 0013336941 e Parecer Jurídico Referencial SEI nº 0013551198 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013764810 e o
código CRC BDBEE29E.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013708620/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 26 de julho de 2022.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: ADOBE ENGENHARIA LTDA.;

CNPJ: 01.154.345/0001-62;

OBJETO: O reajuste do valor do saldo do contrato, desconsiderados os itens objeto de reequilíbrio
econômico, em 11,29% (onze inteiros e vinte e nove centésimos por cento), correspondente à
variação acumulada do IPCA/IBGE no período de abril de 2021 a março de 2022; a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro restabelecendo a relação que as partes pactuaram inicialmente,
em relação ao diesel e à destinação do lodo, conforme cálculos e planilhas apresentadas pela área
gestora do contrato;

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Processo de Licitação da CAJ - PLC nº  006/2021;

VALOR: R$ 2.037.704,94.

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 28/07/2022, às 08:10, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Alisson Shigueru Takahashi,
Diretor (a), em 03/08/2022, às 16:11, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Buendgens
Schneider, Diretor (a) Presidente, em 04/08/2022, 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 0013708620 e o
código CRC E48EC30A.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013781569/2022 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2022.

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
012/2019, celebrado entre o Município de Joinville - Departamento de Trânsito de Joinville -
DETRANS, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Paulo Rogério Rigo, e a empresa Wonit
Tecnologia da Informação Ltda, inscrita no CNPJ nº 81.385.593/0001-53, cujo quadro societário
é formado pelo Sr. Harry Friedrich e Sr. Eduardo Gilgen, neste ato representado pelo Sr. Harry
Friedrich, que versa sobre a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
locação, incluindo a instalação, a manutenção e o fornecimento de peças, de 2 (duas) centrais
telefônicas tipo PABX, na forma do Pregão Eletrônico nº 007/2019. O Município adita o
contrato prorrogando o prazo de vigência e de execução em 12 (doze) meses, alterando seu
vencimento para o dia 23/08/2023. A presente prorrogação dos prazos contratados justifica-se em
conformidade com a Solicitação de Termo Aditivo SEI nº 0013113187 - DETRANS.NAD,
oficio SEI nº 0013606699 - DETRANS.NAD,  Carta de Anuência SEI nº 0012769161 e Parecer
Jurídico Referencial SEI nº 0013477218 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013781569 e o
código CRC F5812944.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013750769/2022 - SAP.CTR.AAC

 

 

Joinville, 01 de agosto de 2022.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato nº
219/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, representada pelo Sr. Fábio João Jovita, e a Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento - Aris, inscrita no CNPJ nº 11.400.360/0001-05, neste ato representado pelo Sr. Adir
Faccio, que versa sobre a contratação para atividade administrativa de regulação e fiscalização
da prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento
sanitário do município de Joinville, na forma da Dispensa de Licitação nº 147/2017.
O Município adita o contrato prorrogando-o em 12 (doze) meses, alterando seu vencimento para o
dia 31/07/2023. Justifica-se em conformidade com o memorando SEI nº 0013650356 -
SAMA.UGA, Carta de Anuência documento SEI nº 0013650515, Memorando nº 0013664779 -
SEGOV.NAD e Parecer Jurídico SEI nº 0013693792 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 14:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 07:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013750769 e o
código CRC CF448EF9.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0013768705/2022 - CAJ.DICAF.GSL.CPC
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Joinville, 02 de agosto de 2022.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 098/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: Estabilize Engenharia Geotécnica e Fundações Ltda;

CNPJ: 10.894.217/0001-46;

OBJETO: Reajuste dos valores contratados em 14,53%;

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Processo de Licitação da CAJ - PLC nº 024/2021;

VALOR: R$ 99.656,09.

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 02/08/2022, às 10:10, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Alisson Shigueru Takahashi,
Diretor (a), em 03/08/2022, às 16:13, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Buendgens
Schneider, Diretor (a) Presidente, em 04/08/2022, 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 0013768705 e o
código CRC 8EC85C53.

ATA SEI

Assunto: Ata de convocação para de chamada dos candidatos classificados no
Edital 0013498351

Ata de chamada dos candidatos classificados no PROCESSO SELETIVO
PARA PROFISSIONAIS INTERESSADOS EM ATUAR COMO PRECEPTORES NOS
PROJETOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-
SAÚDE MENTAL) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 2022-2023-Edital 0013498351- conforme a
Ata de Publicação do Resultado Final 0013675035,  de acordo com a pontuação obtida para
ingresso como preceptor bolsista dos Eixos Gestão e Assistência.

1-Eixo Assistência
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1.1 Enfermagem (duas vagas)

Classificação por
Categoria

Nome Pontuaçã
o

    Local

1º Flávia Nunes Patrício 11  UBSF Morro do
Meio 

2º Michele de Souza Andrade 10 UBSF Parque Douat

1.2 Psicologia (duas vagas)

Não houve candidatos classificados.

 

2-Eixo Gestão

2.2 Enfermagem (uma vaga)

Classificação por
Categoria

Nome Pontuaçã
o

       Local

1º Luciana Gai 3 Secretaria da Saúde

2.3 Farmácia (uma vaga)

Classificação por
Categoria

Nome Pontuaçã
o

     Local

1º Ricardo Chiste Costanzi 8  Secretaria da Saúde

2.4 Medicina (uma vaga)

Classificação
por

Categoria
Nome

Pontuaçã
o      Local

1º Caroline Storch de Almeida
Calixto

5  Secretaria da Saúde

2.5 Psicologia (duas vagas)
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Classificação por
Categoria

Nome Pontuaçã
o

     Local

1º Juliana Prebianca 8  Secretaria da Saúde

2º Caroline Btzke 3  Secretaria da Saúde

2.6 Odontologia (uma vaga)

Classificação
por

Categoria
Nome

Pontuaçã
o      Local

1º Patricia Oliveira de Moraes Hock 13   Secretaria da Saúde

Por ser verdade, firmo e dou fé.

Documento assinado eletronicamente por Flaviane Mello Lazarini,
Coordenador (a), em 04/08/2022, às 00:14, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 04/08/2022, às 09:20, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013799971 e o
código CRC C85CB589.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013803702/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora DAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA no Processo
Seletivo - Edital 001-2019-SGP no Cargo 0317 - Agente de Combate às Endemias,
vimos convocá-la para comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 13:00 do dia 05/08/2022, a fim de tratar
do processo de sua admissão.
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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 8.5 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 09:49, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013803702 e o
código CRC 4E91DCFA.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013803302/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação do Senhor LUCAS ALEXANDRE CAMARA REIS no
Processo Seletivo - Edital 003-2022-SGP no Cargo 0101 - Médico Medicina do Trabalho,
vimos convocá-lo para comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 13:00 do dia 05/08/2022, 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 8.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 09:36, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013803302 e o
código CRC 1A45BAE5.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013803976/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação do Senhor ELIAS GASPAR DA ROSA no Processo Seletivo
- Edital 003-2022-SGP no Cargo 0260 - Técnico em Enfermagem, vimos convocá-lo para
comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, às 13:30 do dia 05/08/2022, 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 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 09:58, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013803976 e o
código CRC 4DC0C89E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013804361/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ELAINE MARTINS MAZZETTO no Processo
Seletivo - Edital 003-2022-SGP no Cargo 0260 - Técnico em Enfermagem, 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/1219

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 Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 10:10, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013804361 e o
código CRC E5C2FADC.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013804836/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MÁRCIA APARECIDA MARQUES RICKEN no
Processo Seletivo - Edital 003-2022-SGP no Cargo 0260 - Técnico em Enfermagem,
vimos convocá-la para comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 14:00 do dia 05/08/2022, 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 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013804836 e o
código CRC F4B37954.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013805040/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora SIMONE DA COSTA VIEIRA no Processo
Seletivo - Edital 003-2022-SGP no Cargo 0260 - Técnico em Enfermagem, vimos
convocá-la para comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 14:30 do dia 05/08/2022, 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 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 10:28, 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 0013805040 e o
código CRC FFE4E2A0.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013805202/2022 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora LUCIANE OCZKOVSKI no Processo Seletivo
- Edital 003-2022-SGP no Cargo 0260 - Técnico em Enfermagem, vimos convocá-la para
comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, às 15:00 do dia 05/08/2022, 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 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013805202 e o
código CRC 8ACBA101.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013810918/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ANA CAROLINE QUINTINO no Processo
Seletivo - Edital 010-2021-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social - 180h/mês, vimos
convocá-la para comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 15:30 do dia 05/08/2022, a fim de tratar
do processo de sua admissão.
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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 Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 14:16, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013810918 e o
código CRC 50952309.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013806073/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JESSICA LOBO MORAES no Processo Seletivo
- Edital 007-2021-SGP no Cargo 0015 - Arquiteto, vimos convocá-la para comparecer
a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, às 13:00 do dia 05/08/2022, 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.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 10:59, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013806073 e o
código CRC 44EE47BE.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013805735/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação da Senhora FERNANDA MULLER no Processo Seletivo
- Edital 010-2021-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social - 180h/mês, vimos convocá-la
para comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, às 15:30 do dia 05/08/2022, 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
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 10:49, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013805735 e o
código CRC 74E0F7D0.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0013803469/2022 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

Tendo em vista a aprovação do Senhor LUCAS ALEXANDRE CAMARA REIS no
Processo Seletivo - Edital 003-2022-SGP no Cargo 0101 - Médico Medicina do Trabalho,
vimos convocá-lo para comparecer a Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 13:00 do dia 05/08/2022, 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 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 09:41, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013803469 e o
código CRC 3747EC80.

 

AVISO DE ANULAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0013795494/2022 - SAP.LCT

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que, decide ANULAR a
HOMOLOGAÇÃO do ITEM 01, realizada em 20/07/2022 para a empresa RT2 COMERCIAL
LTDA, do Pregão Eletrônico nº 507/2022, destinado ao registro de preços, visando a futura e
eventual aquisição de paver e demais insumos para atender a Secretaria Municipal de Saúde e
Hospital Municipal São José de Joinville, conforme Ata de Deliberação SEI n° 0013795016.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 04/08/2022, às 15:41, 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 04/08/2022, às 16:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013795494 e o
código CRC 4067168A.

AVISO DE ERRATA, SEI Nº 0013794901/2022 - SAP.LCT

 

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria
Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o
que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, promove alteração na publicação
veiculada na edição 21827 do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 03/08/2022
ao Pregão Eletrônico nº 600/2022, visando a Contratação de Prestador de Serviço na
especialidade de Diagnóstico por Ressonância Magnética para atendimento da demanda do
Hospital Municipal São José em Joinville, excluindo-se o termo "Registro de Preços". As
demais informações permanecem inalteradas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no
site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 15:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 03/08/2022, às 15:36, 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 0013794901 e o
código CRC 5EA1905F.

AVISO DE ERRATA, SEI Nº 0013794701/2022 - SAP.LCT

 

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria
Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o
que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, promove alteração na publicação
veiculada na edição 680 do Jornal Notícias do Dia em 03/08/2022 ao Pregão Eletrônico nº
600/2022, visando a Contratação de Prestador de Serviço na especialidade de Diagnóstico por
Ressonância Magnética para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José em
Joinville, excluindo-se o termo "Registro de Preços". As demais informações permanecem
inalteradas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br
e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 03/08/2022, às 15:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 03/08/2022, às 15:36, 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 0013794701 e o
código CRC 461947B1.

AVISO DE ERRATA, SEI Nº 0013762151/2022 - SAP.LCT
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O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que com base no §4º do art. 21 da lei
8.666/93, está promovendo alterações no edital de Credenciamento nº 375/2021, 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. A Errata na íntegra
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de
Licitação".

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 01/08/2022, às 18:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 01/08/2022, 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 0013762151 e o
código CRC 074A4A13.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 0013767420/2022 - 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 468/2022, destinado
ao credenciamento de empresa(s) especializada(s) na área de línguas estrangeiras para
a oferta de curso de Língua Inglesa para alunos de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Ensino de Joinville, bem como o julgamento efetuado pela Comissão de
Licitação, adjudicando o objeto licitado as empresas habilitadas: MV Qualificação Profissional e
Idiomas Ltda e Petcursos Joinville Profissionalizantes Ltda.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2022, às 17:00, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2022, às 20:23, 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 0013767420 e o
código CRC FBDEDD7C.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0013779462/2022 -
SAP.LCT

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 456/2022, destinado a futura e eventual aquisição
de chuveiros, torneiras, aquecedores e duchas elétricas destinados às manutenções prediais
efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, bem como o
julgamento efetuado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, adjudicando o objeto licitado às
empresas vencedoras em seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: AVIZ COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, item 01 - R$ 185,80, item 02 - R$ 46,48, item 04 -
R$ 109,40 e item 06 - R$ 99,49; APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, item 03 - R$
227,42 e item 05 - R$ 91,79.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2022, às 17:00, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2022, às 20:23, 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 0013779462 e o
código CRC D4B69166.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0013781976/2022 -
CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados que
homologa o processo licitatório levado a efeito através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
141/2022 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS
CENTRÍFUGAS, bem como o julgamento e adjudicação efetuado pela pregoeira e equipe de
apoio, a empresa classificada e seu respectivo valor, qual seja:

Itens 1 e 2: EMPRESA: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA, CNPJ
46.138.319/0001-89.
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VALOR GLOBAL: R$ 141.300,00 (cento e quarenta e um mil e trezentos reais).

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 03/08/2022, às 11:25, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 03/08/2022, às 12:27, 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 Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 03/08/2022, às 17:12,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Buendgens
Schneider, Diretor (a) Presidente, em 04/08/2022, às 16:49, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013781976 e o
código CRC 85FF7447.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 0013772191/2022 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Concorrência
nº 575/2022 destinada ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de serviços
de projetos de ampliação do parque de iluminação pública do município de Joinville, na
Data/Horário: 13/09/2022 às 09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O edital
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de
Licitação". Chave no TCE: 5BFA0CA915349098683DDEA32BFBE474DF47644E.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2022, às 17:00, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2022, às 20:23, 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 0013772191 e o
código CRC 46473469.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0013762211/2022 - SAP.LCT

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 591/2022, destinado a contratação de empresa especializada para prestação do serviço
de retirada de entulhos de demolição e aterro, com transporte e destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos gerados, para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na Data/Horário:
17/08/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos
interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. Chave
TCE: 7473EACB486ABBBE80727D06034707CD8CB3E328.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2022, às 17:00, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2022, às 20:23, 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 0013762211 e o
código CRC C91F8138.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0013751923/2022 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 622/2022, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual  Aquisição de
Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação,  para uso das
especialidades de Cirurgia Geral  e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José
em Joinville, na Data/Horário: 17/08/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br
e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave no
TCE: F6C770BE1AD6EE12D8EEF163E51C7358E54890A6
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2022, às 17:00, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2022, às 20:23, 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 0013751923 e o
código CRC AA229BC9.

 

COMUNICADO SEI Nº 0013811978/2022 - SES.UOS.AMN

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.
 

O Município de Joinville através da Secretaria da Saúde - Área de Manutenção e Comissão de fiscalização instituída
pela PORTARIA 242/2021/SMS, referente ao TERMO DE CONTRATO Nº 118/2020 , firmado entre o MUNICÍPIO
DE JOINVILLE – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a empresa Josiane de Moraes ME, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção em material de serralheria para atender a
Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, na forma do Pregão Eletrônico nº 117/2020 , considerando o disposto
no Memorial Descritivo para o Item 4 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO
CORRETIVA EM MATERIAIS DE SERRALHERIA, 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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ITENS DO ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO MENOR VALOR UNITÁRIO
FECHADURA DE MAÇANETA 401 R$ 108,00

FECHADURA DE BICO 901 R$ 69,00

FECHADURA DE MAÇANETA 602 R$ 91,00

FECHADURA PORTA DE ROLO R$ 64,00

MOLA PORTA DE ROLO 4 METROS R$ 183,00

ROLDANA PORTÃO 70 R$ 39,00

FECHADURA ARMÁRIO VITRINE R$ 43,00

TELHA GRADIL PAINEL 2.03 R$ 594,00

CADEADO Nº 20 R$ 26,00

CADEADO Nº 25 R$ 32,00

CADEADO Nº 30 R$ 40,00

CADEADO Nº 35 R$ 48,00

CADEADO Nº 40 R$ 64,00

TELHA TRAPEZOIDAL COBERTURA METRO R$ 99,00

TUBO 40X60 BARRA COM 6 METROS R$ 329,00

CHAPA LISA 1.20X2.00 R$ 688,00

DISCO DE CORTE CD R$ 14,00

FUNDO PRO GALVANIZADO R$ 112,00

COLUNA DE TUBO 40X60 COM BASE 2.00 METROS R$ 219,00

CANO DE ½ TRILHO PORTÃO 6 METROS R$ 204,00

FERRO REDONDO ¼ BARRA DE 6 METROS R$ 31,00

SILICONE R$ 39,00

PERFIL EM U COBERTURA 75X40 BARRA DE 6 METROS R$ 312,00

RODA 4 POLEGADA CAMA R$ 116,00

RODA 6 POLEGADA CAMA R$ 179,00
 
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 4 (quatro) dias, contados da publicação, para que os interessados apresentem proposta com
menor preço junto a Secretaria de Saúde, à R. Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, das
13:00 às 17:00 horas.
 

Documento assinado eletronicamente por Tarcisio Tomazoni Junior,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 15:38, 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 Nathalia de Souza Zattar,
Gerente, em 04/08/2022, às 17:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013811978 e o
código CRC 05003A76.
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COMUNICADO SEI Nº 0013814192/2022 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 41/2022

 

O B J E T O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS,
CORRIMÃOS E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SERRALHERIA
PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE.

 

Considerando o não comparecimento de interessados aptos a participar do certame, declaro deserta
a Tomada de Preços nº 41/2022.

 

Joinville, 04 de agosto de 2022.

 

Maurício Fernando Peixer

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 Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 04/08/2022, às 17:15, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013814192 e o
código CRC 7A993370.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 0013411446/2022 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Notificado(a):  Cleunisio Machado - CPF: 866.691.849-72
Auto de Infração Ambiental n.º 3818/19.
Local da infração: Rua Max Scholz, nº 38, bairro Itinga
Referente: Processo Administrativo Ambiental - SEI n.º 19.0.162107-0

 

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi proferido o  TERMO DE DECISÃO
SEI Nº 0011069368/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
conforme abaixo:

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade

 

O infrator dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 149, LC nº 29/96) para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, o qual deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço
"Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso,
dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por
meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo
inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do
Município. Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a publicação deste, na
forma do artigo 143, §4º da LC nº 29/96.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 04/08/2022, às 08:54, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013411446 e o
código CRC 17800745.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 0013732176/2022 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Notificado(a): João Aires de Souza - CPF: 275.827.879-00.
Auto de Infração Ambiental  n.º 3087/20.
Local da infração: Rua Arlindo da Silva, nº 167 - Itinga
Referente: Processo Administrativo Ambiental n.º 20.0.020443-5.

 

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, a Secretaria de Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a)
Senhor(a) e comunica que foi proferido o TERMO DE DECISÃO SEI Nº 0012867219/2022 -
SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Meio Ambiente, conforme abaixo:

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade.

 

O infrator dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 149, LC nº 29/96) para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, o qual deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço
"Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso,
dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por
meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo
inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do
Município. Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a publicação deste, na
forma do artigo 143, §4º da LC nº 29/96. 

 

Publique-se.

 

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 04/08/2022, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013732176 e o
código CRC 1F252F32.

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 0013732012/2022 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Notificado(a): Renato Marcial Mendes - CPF: 312.131.709-15.
Auto de Infração Ambiental  n.º 6248/20.
Local da infração: Rua Germano Frederico Timm, nº 22 - Itinga.
Referente: Processo Administrativo Ambiental n.º 20.0.022188-7

 

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, a Secretaria de Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a)
Senhor(a) e comunica que foi proferido o TERMO DE DECISÃO SEI Nº 0012915240/2022 -
SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Meio Ambiente, conforme abaixo:

 

 DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade.

 

O infrator dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 149, LC nº 29/96) para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, o qual deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço
"Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso,
dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por
meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo
inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do
Município. Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a publicação deste, na
forma do artigo 143, §4º da LC nº 29/96. 

 

Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 04/08/2022, às 09:04, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013732012 e o
código CRC 1BFA609C.

RESUMO DO JULGAMENTO DE RECURSO, SEI Nº 0013696738/2022 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento do recurso referente ao processo
licitatório de Concorrência nº 338/2022, destinado a contratação de empresa para construção
da sede da Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Sofia. Diante aos motivos expostos
no julgamento do recurso, a Comissão decide CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso interposto pela empresa SINERCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA,
SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA, sendo tal decisão acolhida pela autoridade superior. O
julgamento do recurso encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitações".

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2022, às 17:15, 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 02/08/2022, às 20:35, 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 0013696738 e o
código CRC 4E826E62.

177 de 177

Nº 2021, quinta-feira, 04 de agosto de 2022


