
    Nº 1260, sexta-feira, 30 de agosto de 2019

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 538, DE 30 DE
AGOSTO DE 2019.
 

Altera o Anexo VI – "Requisitos Urbanísticos para
Uso do Solo – Quadro de Usos Admitidos" e o
Anexo VII - "Requisitos Urbanísticos para a
Ocupação do Solo", da Lei Complementar nº 470,
de 09 de janeiro de 2017, que define e institui,
respectivamente, os instrumentos de Controle
Urbanístico – Estruturação e Ordenamento
Territorial do Município de Joinville, partes
integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento
Sustentável do Município de Joinville e dá outras
providências.

 

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

 

Art. 1º Fica alterado o Anexo VI – "Requisitos Urbanísticos para Uso do Solo –
Quadro de Usos Admitidos", da Lei Complementar nº 470, de 09 de janeiro de 2017, alterando o
porte e permitindo novas atividades de apoio ao uso náutico na ARUC – Área Rural de Utilização
Controlada, conforme tabelas em anexo.

 

Art. 2º Fica alterado o Anexo VII - "Requisitos Urbanísticos para Ocupação do
Solo - Quadro de Ocupação", da Lei Complementar nº 470, de 09 de janeiro de 2017, alterando a
taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade e o coeficiente de aproveitamento do lote para
implantação de atividades de apoio ao uso náutico na ARUC – Área Rural de Utilização
Controlada.
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Art. 3º O Art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 470, de 09 de janeiro de 2017,
passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 5º ...................................................................

I – Área Rural de Proteção Ambiental (ARPA)" (NR)

 

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

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Esta Lei Complementar possui como anexos os documentos SEI nº 4474768 e 4480122.

 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
30/08/2019, às 10:16, 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 4483120 e o
código CRC 8EB1F96E.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 953/2019 - SED.GAB

 

 

Joinville, 29 de agosto de 2019.

 

 

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

 

NOMEAR

 

Os servidores Zelir Fontana Saracini matricula: 41303 e a servidora Bruna Rubia dos Santos
matrícula 46311, indicados pelos servidores da área;
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E os servidores Milena Guedes Moreno Pabst matricula 39408 e a servidora Denise Aparecida de
Lemos matricula 27946, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

Para composição de comissão para realização da avaliação final de desempenho no estágio
probatório da servidora Daniela Cipriano , matricula: 35891.

 

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 29/08/2019, às 18:22, 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 4486248 e o
código CRC 1CFD847C.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 952/2019 - SED.GAB

 

 

Joinville, 29 de agosto de 2019.

 

 

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

 

NOMEAR

 

Os servidores Simoni Braga Corteletti Batista, matrícula  27.911  e Hermes Sandro Juarez
Saade, matrícula 15.970, indicados pelos servidores da área;

 

E os servidores Luciléia Simone de Mello de Souza, matrícula 36.982 e Micheli Vanessa Minski
Carneiro Borges, matrícula 36.015, indicados pelo dirigente máximo do órgão;
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Para composição de comissão para realização da segunda avaliação de desempenho no estágio
probatório do servidor Kátia Regina de Macedo Micheluzzi, matrícula 49.979.

 

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 29/08/2019, às 18:22, 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 4486138 e o
código CRC 98EB3F52.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 948/2019 - SED.GAB

 

 

Joinville, 28 de agosto de 2019.

 

 

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

 

NOMEAR

 

Os servidores Fernanda Schulze, matrícula 44250 e Adalberto Nardes, matrícula 33774,
indicados pelos servidores da área;

 

E os servidores Kelly Francine Cattoni de Aguiar, matrícula 29836 e Marisa da Silva Wenk,
matrícula 36524, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

Para composição de comissão para realização da segunda avaliação de desempenho no estágio
probatório do servidor Andre Contini, matrícula 50200.
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Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 29/08/2019, às 18:22, 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 4475237 e o
código CRC AAB252A2.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 949/2019 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Recebimento e a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº 094/2019 .
 

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

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Recebimento e a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Ata de Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº 094/2019, cujo objeto foi registrar os preços para futura e eventual aquisição de papel
sulfite no formato A4 e A3, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos,
bem como Autorizações de Fornecimento (AF) e Termos de Contrato dela decorrentes, conforme o
caso.

Comissão:

 

Gabriel Ponzetto – Titular
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Ademar de Oliveira – Titular

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Leila Maria Pereira Habitzreuter – Suplente

Romilde Maria Gandra de Souza – Suplente

Renata Cruz de Souza Silva – Suplente

 

Art. 2º – À comissão compete:

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

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

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

IV – manter cópia da Ata de Registro de Preços, Autorizações de Fornecimento
e/ou Termo de Contrato, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas
fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do
cumprimento das obrigações assumidas;

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

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

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

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

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

 

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

 

Joinville, 28 de agosto de 2019.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação
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Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 29/08/2019, às 18:47, 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 4477444 e o
código CRC 0873363C.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 263/2019

 

Homologa Progressões

 

Claudio Nei Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições, em conformidade com os arts. 21 a 24 da Resolução nº 12/2013 de
01/11/2013 e conclusão apurada pela Comissão de Desenvolvimento Funcional, nomeada pela
Portaria nº 014/2019,

 

Resolve:

 

Homologar Progressão, a contar de agosto de 2019, aos servidores do Quadro Permanente de
Pessoal desta Casa:

 

Helio Tomaz de Aquino Junior, do nível “G” para o nível “H”, no cargo de Secretário
Legislativo;

Monica Gomes Westrup, do nível “C” para o nível “D”, no cargo de Contador;

Nion Maron Dransfeld, do nível “C” para o nível “D”, no cargo de Engenheiro Civil;

Paula Amanda Ruschel Haas, do nível “C” para o nível “D”, no cargo de Designer Gráfico;

Thiago Felipe Aggio, do nível “D” para o nível “E”, no cargo de Oficial de Gabinete.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 29 de agosto de 2019.

 

Claudio Nei Aragão
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Presidente

 

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

Documento assinado eletronicamente por Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 29/08/2019, às 19:04, 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 4485697 e o
código CRC 6528355F.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.UGA

 

PORTARIA CONJUNTA Nº 137/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

 
Designa servidores para compor a comissão de
fiscalização do Termo de Contrato nº 075/2019, que
tem por objetivo a contratação de empresa para a
realização do mapeamento geológico e hidrogeológico
do Município.

 

Os Secretários de Agricultura e Meio Ambiente e de Administração e Planejamento, no uso de suas
atribuições,

 

RESOLVEM:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão de fiscalização
do Termo de Contrato nº 075/2019, firmado entre o Município de Joinville, por intermédio da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA / Fundo Municipal do Meio Ambiente, e a
empresa Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM, inscrita no CNPJ
n.º 00.091.652/0001-89, que tem por objeto a contratação de empresa para a realização de
mapeamento geológico e hidrogeológico do município de Joinville.

 

I -Fiscal Requisitante: Marcos Aurélio de Freitas - matrícula 46120.
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II - Fiscal Técnico:

a) Titulares: Emilia Grasiele Nicolodi, matrícula 45475;

                      Jorge Luis Araujo de Campos, matrícula 37613;

                      Rodrigo José Bandeira, matrícula 49934; e 

                      Lucas Amorim Falcão - matrícula  46190.

b) Suplentes: Giampaolo Barbosa Marchesini, matrícula 24205; e 

                       Rafael Ribeiro, matrícula 87336.

 

III - Fiscal Administrativo:

a) Titular: Kelly Cristina Alves Rodrigues, matrícula 48424.
b) Suplente: Priscila Marchi - matrícula 48798.l

 

Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se:

I - Fiscal Requisitante: servidor/funcionário a nível de chefia representante da área requisitante do
objeto do contrato, indicado pela autoridade competente dessa área para coordenar a gestão do
contrato do ponto de vista funcional;

II - Fiscal Técnico: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos
aspectos técnicos do objeto contratual;

III - Fiscal Administrativo: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização dos aspectos administrativos.

 

Art. 3º Aos fiscais, de acordo com suas atribuições profissionais, 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 compra, conferindo
os preços, as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

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

V – verificar o cumprimento das disposições e das ordens emanadas pela unidade gestora,
informando em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

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

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,
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devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

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

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

 

Art. 4º O servidor deverá ser previamente comunicado pela chefia imediata da indicação para
exercer o encargo de fiscal de contrato, devendo ser capacitado e orientado para o exercício de suas
funções.

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria Conjunta n.º
100/2019 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Administração e
Planejamento. 

 

 

Caio Pires do Amaral

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

 

Miguel Angelo Bertolini

Secretário de Administração e Planejamento

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 19:09, 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 Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 19:10, 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 4482563 e o
código CRC 98FF168A.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

 

PORTARIA Nº 026/2019 
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O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula,  no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,

 

Resolve:

 

Art. 1º - Nomear os seguintes servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de Contrato nº 489/2019, firmado entre
o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba e a empresa Apoio
Materiais de Construção Ltda, que tem por objeto a aquisição de manta geotêxtil para
realização de serviço de drenagem na colocação de tubos, para atender as necessidades das
Subprefeituras.

 

Fiscais:

– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:

Efetivo: Mauro Möller - Matrícula: 50494 

Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600

Suplente: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817

Suplente: Conrado Schuchardt Júnior - Matrícula: 22526

 

– Fiscal Administrativo:

 

Efetivo: Claudemir Damas - Matrícula: 42509

                              Suplente: Rina Ribeiro Branco Ferreira - Matrícula: 38634

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – Atestar a prestação do serviço, conforme o processo de compra conferindo
os preços, as quantidades, as especificações;

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 do contrato e
das ordens emanadas pela Unidade Gestora do contrato, 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
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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 neste caso 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.

 

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 30/08/2019, às 09:53, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4489477 e o
código CRC 82E8637A.

PORTARIA SEI - SEHAB.GAB/SEHAB.NGP

Portaria SEI 57/2019 - SEHAB

Dispõe sobre a  dispensa do cargo de Função Gratificada na Secretaria Municipal de
Habitação.

O Secretário Municipal da Habitação, Romeu de Oliveira, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º DISPENSAR a servidora Sueli Gonçalves de Bairos, matrícula 22261, da função
gratificada de 50%, a partir de 31 de agosto de 2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor, a partir de 31 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Romeu de Oliveira,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 08:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4488551 e o
código CRC 44522197.

PORTARIA SEI - SEHAB.GAB/SEHAB.NGP

Portaria SEI 56/2019 - SEHAB

Dispõe sobre a designação  para cargo de Função Gratificada na Secretaria
Municipal de Habitação.

O Secretário Municipal de Habitação, Romeu de Oliveira, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor Felipe Romer Batista, matrícula 40516, para a função
gratificada de 50%, a partir de 02 de setembro de 2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor, com efeitos posterior à 02/09/2019.

Documento assinado eletronicamente por Romeu de Oliveira,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 08:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4488489 e o
código CRC 8C584680.

PORTARIA SEI - IPREVILLE.GAB/IPREVILLE.UJU

PORTARIA Nº 065, de 30 de agosto de 2019.

Autoriza condutor de veículo oficial do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Joinville – IPREVILLE, nos termos do
parágrafo único do artigo 5º, do Decreto nº 15.899, de
18 de agosto de 2009.

 

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Joinville – IPREVILLE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 112, alínea “j”, da Lei
Municipal nº 4.076, de 22 de dezembro de 1999, bem como nos termos do artigo 12 do Decreto nº
15.899, de 18 de agosto de 2009, resolve baixar a seguinte Portaria:
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Art. 1º Fica autorizado a conduzir veículos oficiais do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE, nos termos do parágrafo único do artigo 5º, do
Decreto nº 15.899, de 18 de agosto de 2009, o seguinte servidor do quadro de lotação do
IPREVILLE, não ocupantes do cargo de motorista: Marco Aurelio Correa, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Agente Administrativo, matrícula n. 014.

 Art. 2º O servidor previamente autorizado nesta Portaria poderá, em situações excepcionalmente
exigidas, conduzir o veículo oficial do IPREVILLE devendo, para tanto, possuir habilitação para
condução do veículo e assinar Termo de Responsabilidade para Condução de Veículo Oficial
específico.

Art. 3 º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Joinville, 30 de agosto de 2019.

Sergio Luiz Miers

Diretor Presidente do IPREVILLE

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Miers, Diretor
(a) Presidente, em 30/08/2019, às 10:38, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4490853 e o
código CRC 27726241.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.UPP

PORTARIA SAMA Nº 134/2019
 

O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 35.451 de 07 de agosto de 2019 e em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018,

 

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 265/2019, firmado entre o
Município de Joinville/Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA/Fundo Municipal
do Meio Ambiente - FMMA  e a empresa MAYCON WILL EIRELI, inscrita no CNPJ nº
18.712.730/0001-80, que tem por objeto aquisição de Protetor Solar e Repelente Contra Insetos
para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

 

Fiscais:

João Marcos Gabriel, matrícula 50.568 - Efetivo;
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Camila Uller de Britto, matrícula 48.113 - Efetivo;

Dayanne Aline Nunes, matrícula 50.824 - Efetivo;

Sydnei Ferreira Guimarães, matrícula 43.769 - Suplente; 

Luciana Maria de Oliveira, matrícula 38.601 - Suplente;

Altamir Vanderlinde, matrícula 48.822 - Suplente.

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º - Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  a  portaria  de  n° 
131/2018 publicada em 21 de setembro de 2018,  no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville n° 1029.

Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 10:05, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4453189 e o
código CRC 7A6BB35E.
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PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.UPP

PORTARIA SAMA Nº 133/2019
 

O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 35.451 de 07 de agosto de 2019 e em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018,

 

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 205/2019, firmado entre o
Município de Joinville/Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA/Fundo Municipal
do Meio Ambiente - FMMA  e a empresa A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME,
inscrita no CNPJ nº 16.858.182/0001-76, que tem por objeto aquisição de carne bovina para
atendimento das necessidades alimentares e nutricionais dos animais do Parque Zoobotânico
e do Centro de Bem Estar Animal do Município de Joinville.

 

Fiscais:

João Marcos Gabriel, matrícula 50.568 - Efetivo;

Sydnei Ferreira Guimarães, matrícula 43.769 - Efetivo;

Dayanne Aline Nunes, matrícula 50.824 - Efetivo;

Gabriela Garcia Fodi, matrícula 50.317 - Efetivo;

Fernando Wendhausen Rothbarth, matrícula 48.897 - Suplente;

Camila Uller de Britto, matrícula 48.113 - Suplente

Fernanda Haritsch, matrícula 49.535 - Suplente;

Luciana Maria de Oliveira, matrícula 38.601 - Suplente;

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º - Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  a  portaria  de  n° 
062/2019 publicada em 17 de maio de 2019,  no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville
n° 1186.

Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 10:05, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4453009 e o
código CRC 66F72619.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.UPP

PORTARIA SAMA Nº 132/2019
 

O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 35.451 de 07 de agosto de 2019 e em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018,

 

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 085/2017, firmado entre o
Município de Joinville/Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA/Fundo Municipal
do Meio Ambiente - FMMA  e a empresa Dr. Selvagem Clínica Veterinária Ltda ME, inscrita
n o CNPJ nº 18.019.592/0001-59, que tem por objeto a contratação de serviços médicos
veterinários em estabelecimento regularizado, devidamente equipado e capacitado para
atender as demandas solicitadas pelo Parque Zoobotânico de Joinville.

 

Fiscais:
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João Marcos Gabriel, matrícula 50.568 - Efetivo;

Camila Uller de Britto, matrícula 48.113 - Efetivo;

Dayanne Aline Nunes, matrícula 50.824 - Efetivo;

Sydnei Ferreira Guimarães, matrícula 43.769 - Suplente; 

Luciana Maria de Oliveira, matrícula 38.601 - Suplente;

Altamir Vanderlinde, matrícula 48.822 - Suplente.

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º - Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  a  portaria  de  n° 
061/2019 publicada em 17 de maio de 2019,  no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville
n° 1186.

Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 10:05, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4452716 e o
código CRC 354145EE.
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PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.UPP

PORTARIA SAMA Nº 135/2019
 

O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 35.451 de 07 de agosto de 2019 e em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018,

 

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico
nº 181/2018, firmada entre o Município de Joinville/Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
- SAMA/Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA  e a empresa LICITAVET
COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 09.483.617/0001-80, que tem por objeto a
aquisição de ração animal, vitaminas e alimentos para atendimento das necessidades dos
animais do Parque Zoobotânico.

 

Fiscais:

João Marcos Gabriel, matrícula 50.568 - Efetivo;

Camila Uller de Britto, matrícula 48.113 - Efetivo;

Dayanne Aline Nunes, matrícula 50.824 - Efetivo;

Sydnei Ferreira Guimarães, matrícula 43.769 - Suplente; 

Luciana Maria de Oliveira, matrícula 38.601 - Suplente;

Altamir Vanderlinde, matrícula 48.822 - Suplente.

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

19 de 92

Nº 1260, sexta-feira, 30 de agosto de 2019



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

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

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

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

Art. 3º - Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  a  portaria  de  n° 
060/2019 publicada em 17 de maio de 2019,  no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville
n° 1186.

Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 10:05, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4453263 e o
código CRC 2ED012C2.

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

PORTARIA Nº 189/2019

O Controlador Geral, no exercício de suas atribuições, resolve:

Determinar o sobrestamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 15/19, até
o recebimento do laudo da Junta Médica Oficial pela Comissão, conforme solicitação constante
no Memorando SEI nº 4442866/2019, Processo SEI 19.0.121303-7

Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 30/08/2019, às 11:12, 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 4490957 e o
código CRC 8451517F.
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PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP

Portaria 438/2019

 

 

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

 

NOMEAR

 

os servidores Luiza Helena Cardoso Silva, matrícula 83600 e  Carine Schultt, matrícula
84255, indicados pelos servidores da área;

 

e os servidores Miriam Franciane S. Brikalski de Souza, matrícula 80011 e  Margarete
Kempner da Cruz, matrícula 87933, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

para composição de comissão para realização da    segunda  avaliação de desempenho no
estágio probatório do servidor Vanessa De Souza De Freitas, matrícula 9202.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 11:26, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4489878 e o
código CRC 45A512E5.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 PORTARIA n°. 152/2019
 
 
 

Nomeia servidores para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação do FIA.
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                   O Secretário de Assistência Social, no exercício de suas atribuições e
considerando que, todas as parcerias firmadas entre esta Secretaria e as e entidades
inscritas no Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA com
recurso do FIA, necessitam ser de acompanhamento, validação e emissão de parecer da
Comissão de Monitoramento e Avaliação na execução dos serviços prestados;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar, os servidores para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação
do FIA, conforme segue:

Nádia Mascarello – Gerência de Proteção Social Especial

Letícia da Silva Britto - Gerência de Proteção Social Básica

Francielle Deluca Rosa - Gerência de Proteção Social Básica

Art. 2° – Compete à Comissão:

I - Acompanhar a execução dos projetos, por meio do relatório de execução física e da
listagem de usuários atendidos emitido pelas entidades, bem como, do relatório de
cumprimento do objeto da Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação, validando o
cumprimento das metas, conforme termo de colaboração, por meio de pareceres que serão
entregues à Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação;

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 11:56, 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 4491333 e o
código CRC 7375F8E1.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 154/2019
 
 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Contratação Direta
nº 172/2019

 
 

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

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da
Contratação Direta nº 172/2019, firmada entre o Município de Joinville e a empresa Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais inscrita no CNPJ nº 61.198.164/0001-60, cujo
objeto é a Contração de serviço de seguro veicular total, com assistência 24 (vinte e quatro)
horas para os dois veículos do Conselho Tutelar do Município de Joinville, na forma do
Termo de Dispensa de Licitação SEI nº 4389942/2019 - SAP.USU.ADI.

 

Titular: Daura Terezinha Correia Flores – Matrícula: 48.940

Titular: Albertina Rodrigues Padilha – Matrícula 50.902

Titular: Daniel Kyoshi de Souza – Matricula: 42.798

Suplente: Evelize Moreira – Matricula: 46.508

 

Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete:
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I - esclarecer dúvidas do preposto do prestador de serviço que estiver sob a sua alçada;

 

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações do prestador de serviço;

 

III - atestar a prestação do serviço, conforme o processo de compra conferindo os preços,
as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

 

IV - encaminhar as notas fiscais para os requisitantes a fim de que declarem o recebimento
da prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal; n.º 13.820/2007

 

V - receber e encaminhar as notas fiscais, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

 

VI - verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do Termo de Referência
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora do Termo de Dispensa informando ao
preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

 

VII - rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que estabelece o Termo de Referência e
o ato licitatório;

 

VIII - propor aplicação das sanções administrativas à prestadora de serviço, em virtude de
inobservância ou desobediência ao Termo de Referência.

 

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

 

 

Vagner Ferreira de Oliveira
 Secretário
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Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 11:56, 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 4491738 e o
código CRC 862D08E6.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 153/2019
 
 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Contratação Direta
nº 171/2019

 
 

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

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da
Contratação Direta nº 171/2019, firmada entre o Município de Joinville e a empresa Mapfre
Seguros Gerais S.A. inscrita no CNPJ nº 61.074.175/0001-38, cujo objeto é a Contração de
serviço de seguro veicular total, com assistência 24 (vinte e quatro) horas para os dois
veículos do Conselho Tutelar do Município de Joinville, na forma do Termo de Dispensa de
Licitação SEI nº 4389734/2019 - SAP.USU.ADI.

 

Titular: Daura Terezinha Correia Flores – Matrícula: 48.940

Titular: Albertina Rodrigues Padilha – Matrícula 50.902

Titular: Daniel Kyoshi de Souza – Matricula: 42.798

Suplente: Evelize Moreira – Matricula: 46.508

 

Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete:
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I - esclarecer dúvidas do preposto do prestador de serviço que estiver sob a sua alçada;

 

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações do prestador de serviço;

 

III - atestar a prestação do serviço, conforme o processo de compra conferindo os preços,
as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

 

IV - encaminhar as notas fiscais para os requisitantes a fim de que declarem o recebimento
da prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal; n.º 13.820/2007

 

V - receber e encaminhar as notas fiscais, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

 

VI - verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do Termo de Referência
e das ordens emanadas pela Unidade Gestora do Termo de Dispensa informando ao
preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

 

VII - rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que estabelece o Termo de Referência e
o ato licitatório;

 

VIII - propor aplicação das sanções administrativas à prestadora de serviço, em virtude de
inobservância ou desobediência ao Termo de Referência.

 

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

 

 

 
Vagner Ferreira de Oliveira

 Secretário
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Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 11:56, 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 4491632 e o
código CRC 42A16D73.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 151/2019
 
 

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

 

 

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

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço, firmada entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência Social
e a empresa Germano Pedroso de Moraes, cujo objeto é a contratação de empresa para
aquisição e instalação de persianas nas unidades Secretaria de Assistência Social, na
forma de Pregão Eletrônico nº 145/2019.

 

Titular: Fabrício Cima Dallagnol – Matricula: 40.788

Titular: Francielle Deluca Rosa – Matricula 40.390

Titular: Eric do Amaral Bradfield – Matrícula: 36.779

Suplente: Daura Terezinha Correia Flores – Matrícula: 48.940

Suplente: Rute Bittencourt – Matrícula 30.235

Suplente: Lisielen Miranda Goulart – Matrícula nº 36.624
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Art. 2º – Aos fiscais da Ata de Registro de Preços compete:

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

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

 

III - atestar a prestação do serviço ou recebimento, conforme o processo de compra
conferindo os preços, as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

 

IV - encaminhar as notas fiscais para os requisitantes a fim de que declarem o recebimento
da prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal; n.º 13.820/2007

 

V - receber e encaminhar as notas fiscais, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço(s)/produto(s) que foi autorizado e
efetivamente prestado no período;

 

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

 

 

Vagner Ferreira de Oliveira
 Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 11:56, 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 4490686 e o
código CRC 428E1E71.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.UPP

PORTARIA SAMA N° 136/2019
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O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 35.451 de 07 de agosto de 2019 e em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018,

 

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização da Termo de Contrato nº 400/2019, firmada entre
o Município de Joinville/Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA/Fundo
Municipal do Meio Ambiente - FMMA  e a empresa Dcville Desentupidora Eireli, inscrita
no CNPJ nº 26.601.792/0001-43, que tem por objeto a contratação de serviço de “limpa-fossa”
para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

 

Fiscais Unidade de Parques, Praças e Rearborização Pública:

João Marcos Gabriel, matrícula 50.568 - Efetivo;

Camila Uller de Britto, matrícula 48.113 - Efetivo

Luciana Maria de Oliveira, matrícula 38.601 - Efetivo;

Dayanne Aline Nunes, matrícula 50.824 - Suplente;

Sydnei Ferreira Guimarães, matrícula 43.769 - Suplente; 

Altamir Vanderlinde, matrícula 48.822 - Suplente;

 

Fiscais Unidade de Concessões e Permissões:

Dayane Candido Bento, matrícula 50695 - Efetivo;

Adriano Henrique Schwoelk, matrícula 38852 - Efetivo;

Humberto Alexandre Lopes, matrícula 16127- Suplente;

 

Fiscais Unidade de Centro de Bem Estar Animal

  Juliana Lima dos Santos, matrícula 34878 - Efetivo;

  Fernanda Haritsch, matrícula 49535 -  Efetivo;

  Alceu José Athaide Junior, matrícula 48996 - Suplente;

 

  Fiscais Unidade de Desenvolvimento Rural:

  Carlos Alberto Noronha do Amaral, matrícula 49228 - Efetivo;

  Adriane Dumke Sabel, matrícula 18132 - Efetivo;
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  Fábio Iolando Kuhnen, matrícula 48498 - Suplente;

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 13:17, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4472030 e o
código CRC 1A91188D.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.NAD

Portaria nº 041/2019

 

O Secretário Municipal de Esportes, Estevan Cattoni, no exercício de suas atribuições, nos termos
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do Decreto nº 28.275 de 27 e janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017,

 

 RESOLVE:

 

Art. 1º Nomear a Comissão de Seleção Técnica, para o Edital de Chamamento Público
007/2019, cujo objeto versa sobre o Chamamento público de Instituições e/ou mantenedoras de
instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins
lucrativos, regularmente constituídas, com sede no Município de Joinville e que ofertam os cursos de
Educação Física Bacharelado e/ou Licenciatura reconhecidos pelo MEC, para disponibilização de
60 acadêmicos devidamente matriculados e cursando, para auxiliarem a Secretaria de Esportes em
atividades esportivas, desportivas e recreativas ofertadas aos munícipes de Joinville.

 

Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior - matrícula nº 40057 

Cassiano Nunes Moreira - matrícula nº 50510 

Lucas Filipe dos Anjos Schettert - matrícula nº 51149 

 

Com a Suplência de:

Janaína Barbosa Santos da Silva - matrícula nº 50874 

 

Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se:

A Comissão de Seleção Técnica terá a atribuição julgar os documentos apresentados no envelope nº
1, e realizar as análises e julgamento dos requisitos descritos no item 6 deste Edital, visando a
classificação das instituições participantes e a realização da distribuição das bolsas entre os
interessados.

 

Art. 3º Aos membros da Comissão de Seleção Técnica, de acordo com suas atribuições,
compete:

a) Julgar e analisar a Proposta, que deverá estar devidamente assinada pelo representante legal –
conforme Modelo constante no Anexo I.

b) Julgar e analisar a relação de professores e coordenadores do curso de Educação Física
Bacharelado/Licenciatura, que deverá conter nome completo e formação de cada um, assinada pelo
representante legal da instituição.

c) Julgar e analisar cópia autenticada do diploma de conclusão de Doutorado, Mestrado ou
Especialização dos integrantes do quadro docente e coordenadores do curso de Educação Física
Bacharelado/Licenciatura.

d) Julgar e analisar cópia autenticada do Registro do Curso de Educação Física no Ministério da
Educação, modalidade Bacharel e Licenciatura.

e) Julgar e analisar o Relatório de Atividades da Instituição, desenvolvidas nos últimos doze meses,
demonstrando a experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
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natureza semelhante.

f) Verificará o cumprimento da apresentação de todos os documentos exigidos para o envelope nº 1.

g) Após a verificação da apresentação, ou não, dos documentos exigidos para o envelope nº 1, a
Comissão de Seleção Técnica, mediante o Relatório de Julgamento, Anexo II, julgará a proposta.

h)  Após avaliação e julgamento dos documentos constantes no envelope n° 1, e do Relatório de
Julgamento, a Comissão de Seleção Técnica registrará em ata a sua deliberação acerca da
classificação ou desclassificação das instituições interessadas.

i) Desclassificar a instituição que não apresentar quaisquer dos documentos constantes do item 6.1
do Edital de Chamamento Público 007/2019. 

j) Solicitar que a relação das instituições classificadas seja divulgada no sítio eletrônico oficial do
Município: www.joinville.sc.gov.br.

k) Após a divulgação da relação das Instituições classificadas, abrir prazo para recurso
administrativo, na forma prevista no item 11 do presente Edital.

l) Após avaliação e julgamento dos documentos constantes no envelope n.° 2, e registrado em ata
a deliberação acerca da habilitação ou inabilitação das instituições interessadas, pela Comissão de
Seleção de Habilitação a Comissão de Seleção Técnica efetuará a distribuição das bolsas, sendo
observadas as seguintes condições:

a) a distribuição das bolsas será realizada de forma
igualitária entre todas as instituições habilitadas,
respeitando o número de bolsas ofertadas por cada
instituição, constante na proposta assinada pelo
representante legal da instituição, após todas as fases
de julgamento;
b) na hipótese de haver sobra de bolsa(s), em razão da
divisão, esta(s) será(ão) distribuída(s) para a(s)
instituição(ões) que, na fase de julgamento pela
Comissão de Seleção Técnica, atingirem a maior
pontuação, obedecendo sua capacidade de
atendimento.
 

m) Caso haja recurso, o mesmo, será endereçado à Comissão de Seleção Técnica ou à Comissão de
Seleção de Habilitação, de acordo com a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso.

 

Art. 4º O servidor deverá ser previamente comunicado pela chefia imediata da indicação
para exercer o encargo de membro da Comissão de Seleção Técnica.

 

Art. 5º O servidor designado para membro da Comissão de Seleção Técnica deverá ser
capacitado e orientado para o exercício de suas funções.
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Art. 6º Revogar a portaria anterior nº 039/2019.

 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Estevan Cattoni, Secretário
(a), em 30/08/2019, às 10:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4489469 e o
código CRC 1227FF39.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 267/2019

 

Exonera servidor

 

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

 

Resolve:

 

Exonerar, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em 31 de
agosto de 2019:

 

Reinaldo Antonio Baldessin, do cargo de Chefe de Gabinete do 1º Secretário.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 30 de agosto de 2019.

 

Claudio Nei Aragão

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

Documento assinado eletronicamente por Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 30/08/2019, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4494635 e o
código CRC E149D6AB.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 268/2019

 

Nomeia servidores

 

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

 

Resolve:

 

Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em 01 de
setembro de 2019:

 

Anderson Retzlaff, no cargo de Chefe de Gabinete do 1º Secretário;

Neuza Maria Frantz Bonilla, no cargo de Assessor Especial junto a Direção Geral.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 30 de agosto de 2019.

 

Claudio Nei Aragão

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

Documento assinado eletronicamente por Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 30/08/2019, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4494709 e o
código CRC 5A02B714.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 269/2019

 

Nomeia servidor

 

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

 

Resolve:

 

Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 01
de setembro de 2019:

 

Reinaldo Antonio Baldessin, no cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Técnico do
Vereador James Schroeder – PDT.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 30 de agosto de 2019.

 

Claudio Nei Aragão

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

Documento assinado eletronicamente por Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 30/08/2019, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4494734 e o
código CRC 513CE1E2.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 270/2019

 

Nomeia servidor

 

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

 

Resolve:

 

Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 01
de setembro de 2019:

 

Gretchen Regina Gartz, no cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Técnico da Vereadora
Tania Regina Larson – SD.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 30 de agosto de 2019.

 

Claudio Nei Aragão

Presidente

 

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

Documento assinado eletronicamente por Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 30/08/2019, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4494844 e o
código CRC 8EED1888.

 

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA SEI Nº 4488831/2019 -
SES.UVI

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.

Gerência de Vigilância Sanitária

 

Fundamentados nos termos dos artigos 22 e 23 do Decreto Municipal 7572/95 e artigo 63 e 64 da
Lei Complementar Municipal 07/93, a Autoridade de Saúde, ao final identificada, notifica a empresa
Kalaine Suelen dos Santos ME, CNPJ 15.213.096/0001-43, situado a rua Tuiutí, 1345 -
Aventureiro - Joinville/SC, da penalidade de Multa de 05 (cinco) UPM (Unidade Padrão Municipal)
conforme ao Auto de Imposição de Penalidades 2497 de 13/08/2019, referente aos Processos
Administrativos Sanitários nº 2751 e 3145, julgados de forma única.

Esta notificação considera-se efetiva cinco dias após a data da publicação, contando daí o prazo de
15 dias para defesa ou impugnação.

 

 

Edilaine Pacheco Pasquali
Gerente de Vigilância Sanitária

 

Documento assinado eletronicamente por Edilaine Pacheco Pasquali,
Gerente, em 30/08/2019, às 12:00, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4488831 e o
código CRC 6E2CDA76.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2019, com os seguintes dados:

EMPRESA REGISTRADA: ITACA EIRELI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN. QTD.
VALOR

UNITÁRIO
REGISTRADO

33
Marca: Plastilit / Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: Plastilit

Descrição do Objeto Ofertado: TÊ 90° EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, COM
JUNTA ROSCÁVEL (NM ISO 7-1), PECP 34. DREF. 1/2".

UN 155 R$ 1,09

39
Marca: Plastilit / Fabricante: Plastilit / Modelo / Versão: Plastilit

Descrição do Objeto Ofertado: LUVA REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750
KPA, COM JUNTA ROSCÁVEL (NBR NM ISO 7-1), PECP 34. DREF. 1" X 3/4".

UN 600 R$ 1,58

48

Marca: Plastilit / Fabricante: Plastilit / Modelo / Versão: Plastilit
Descrição do Objeto Ofertado: CAP EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, COM
BOLSAS DE JUNTA SOLDÁVEL, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT

NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RÍGIDO, PECP 34. DREF. 32 MM.

UN 45 R$ 0,72

Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira
Filho, Diretor(a) Administrativo(a), em 29/08/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 29/08/2019, às 17:33, 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 4481687 e o
código CRC 41EC2B44.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2019, com os seguintes dados:

EMPRESA REGISTRADA: TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS
ASSESSORIA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS: 
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN. QTD.
VALOR

UNITÁRIO
REGISTRADO

7

Marca: TIGRE / Fabricante: TIGRE / Modelo / Versão: REGISTRO ESFERA,
EM PVC RÍGIDO, COM BORBOLETA, PAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO ESFERA, EM PVC
RÍGIDO, COM BORBOLETA, PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES

PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA ABNT NBR 11306, FIXAÇÃO ROSCÁVEL (NBR NM-ISO 7-1),

DREF. 1/2”.

UN 6000 R$ 2,99

8

Marca: TIGRE
Fabricante: TIGRE

Modelo / Versão: TUBO EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, NA COR
BRANCA,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750
KPA, NA COR BRANCA, COM JUNTA ROSCÁVEL (NORMA ABNT NBR NM

ISO 7-1), NORMA PECP 34. DREF. 1/2" X 6,

UN 426 R$ 2,60

10

Marca: TIGRE
Fabricante: TIGRE

Modelo / Versão: TUBO EM PVC RÍGIDO DEFOFO, COM PONTA E BOLSA
DE JU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO EM PVC RÍGIDO DEFOFO,
COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,FABRICADO

CONFORME NORMA ABNT NBR 7665, PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA TRATADA, SUBMETIDO À PRESSÃO MÁXIMA DE 1,0 MPA,

BARRA DE 6 METROS

UN 1296 R$ 56,79

12

Marca: TIGRE / Fabricante: TIGRE
Modelo / Versão: TUBO EM PVC RÍGIDO DEFOFO, COM PONTA E BOLSA

DE JU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO EM PVC RÍGIDO DEFOFO,
COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, FABRICADO
CONFORME NORMA ABNT NBR 7665, PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA TRATADA, SUBMETIDO À PRESSÃO MÁXIMA DE 1,0 MPA,
BARRA DE 6 M

UN 108 R$ 144,89

15

Marca: TIGRE / Fabricante: TIGRE
Modelo / Versão: BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA,

CO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC

RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, COM JUNTA ROSCÁVEL (NM ISO 7-1), PECP 34.
DREF. 2" X 1.1/2".

UN 50 R$ 2,99

16

Marca: TIGRE / Fabricante: TIGRE
Modelo / Versão: NIPEL EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, COM JUNTA ROS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NIPEL EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750

KPA, COM JUNTA ROSCÁVEL (NBR NM ISO 7-1), PECP 34

UN 80 R$ 6,99

20

Marca: TIGRE / Fabricante: TIGRE
Modelo / Versão: REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA COM

JUNTA ELÁ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, PONTA
E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, NORMA ABNT NBR 10351, PARA TUBO
DE PVC PBA (NBR 5647). ACOMPANHAM OS ANÉIS DE BORRACHA. DN

75 X 50 / DE 85 X 60 MM

UN 50 R$ 10,09

26

Marca: TIGRE / Fabricante: TIGRE
Modelo / Versão: LUVA DE CORRER EM PVC, COM BOLSAS DE JUNTA

ELÁSTIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE CORRER EM PVC, COM

BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA OU REMOVÍVEL
INTEGRADA, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 10569, PARA
TUBOS EM PVC MACIÇO (NBR 7362) ESGOTO COLETOR. ACOMPANHA

UN 135 R$ 6,99
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ANEL DE BORRACHA

47

Marca: TIGRE / Fabricante: TIGRE
Modelo / Versão: BUCHA DE REDUÇÃO, EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA,

C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO, EM PVC
RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDÁVEL, CURTA,
FABRICADA CONFORME NORMAS ABNT NBR 9821 E NBR 5648, PARA

TUBOS EM PVC RÍGIDO, PECP 34

UN 25 R$ 0,19

52

Marca: MP VALVULAS / Fabricante: MP VALVULAS
Modelo / Versão: VÁLVULA, DE RETENÇÃO, FECHAMENTO RÁPIDO,TIPO

WAFER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA, DE RETENÇÃO,

FECHAMENTO RÁPIDO,TIPO WAFER,

UN 5 R$ 3.499,00

Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira
Filho, Diretor(a) Administrativo(a), em 30/08/2019, às 10:29,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 12:10, 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 4489046 e o
código CRC A8AF8276.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4468750/2019 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
263/2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Meta Comercio de Ferragens e Ferramentas, que versa sobre a aquisição de
material elétrico e lâmpadas, assinada em 27/08/2019, no valor de R$ 276,40 (duzentos e setenta
e seis reais e quarenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 29/08/2019, às 09:47, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 12:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4468750 e o
código CRC 5342AE4C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4470661/2019 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
238/2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada A.V. Comércio Atacadista Eireli, que versa sobre aquisição de saco de lixo para
atender as necessidades de Unidades da Administração Direta do Município de Joinville,
assinada em 27/08/2019, no valor de R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 29/08/2019, às 09:47, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 12:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4470661 e o
código CRC 063113E4.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4488383/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1259 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Support Produtos Nutricionais Ltda, que versa sobre a Aquisição em caráter emergencial
de fórmula  para atender o Requerimento Administrativo nº.116/2019/NAT, em nome do paciente
E.A.M., com consumo previsto para 06 (seis) meses assinada em 27/08/2019, no valor de R$
8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais).
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4488383 e o
código CRC 1763F864.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4490862/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1208 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, que versa sobre a Aquisição de periféricos,
instrumentais e móveis odontológicos para atendimento de demanda das unidades de saúde da
Secretaria Municipal da Saúde de Joinville/SC RECURSO PMAQ assinada em 21/08/2019, no
valor de R$ 22.293,73 (vinte e dois mil duzentos e noventa e três reais e setenta e três centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4490862 e o
código CRC E27ABD8D.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4491784/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
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Fornecimento n° 1210 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Trade Medical Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, que versa sobre a Aquisição de
materiais de enfermagem para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José assinada em 19/08/2019, no
valor de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4491784 e o
código CRC 4E259FE3.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4491947/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1212 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Produvale Produtos Hospitalares Ltda, que versa sobre a Aquisição de materiais de
enfermagem para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José assinada em 19/08/2019, no valor de R$
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4491947 e o
código CRC 143D2B8A.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4492054/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1222 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Open Farma Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Epp, que versa sobre a Aquisição
de materiais de enfermagem para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José assinada em 21/08/2019, no
valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4492054 e o
código CRC 0A07541E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4492198/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1221 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Sanimed Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares Eireli Epp, que versa sobre a
Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento de demanda das unidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José assinada em
21/08/2019, no valor de R$ 2.776,80 (dois mil setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4492198 e o
código CRC 8AD2FCEC.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4492318/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1224 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada BMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. Epp, que versa sobre a Aquisição de
materiais de enfermagem para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José assinada em 21/08/2019, no
valor de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4492318 e o
código CRC B71F516F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4492450/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1227 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Infinity Medicamentos Eireli, que versa sobre a Aquisição de materiais de enfermagem
para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC,
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incluindo-se o Hospital Municipal São José assinada em 21/08/2019, no valor de R$ 1.195,00 (um
mil cento e noventa e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4492450 e o
código CRC 017D97ED.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4492688/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1225 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Cirúrgica Onix - Eireli - Me, que versa sobre a Aquisição de materiais de enfermagem
para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC,
incluindo-se o Hospital Municipal São José assinada em 21/08/2019, no valor de R$ 4.770,00
(quatro mil setecentos e setenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4492688 e o
código CRC 0D76CE19.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4493356/2019 -
SES.UCC.AGT
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O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1213 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Dental Comercio de Produtos Odonto-Médicos Ltda Epp, que versa sobre a Aquisição
de periféricos, instrumentais e móveis odontológicos para atendimento de demanda das unidades de
saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville/SC RECURSO PMAQ assinada em
21/08/2019, no valor de R$ 128.087,05 (cento e vinte e oito mil oitenta e sete reais e cinco
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4493356 e o
código CRC 91A9F3B1.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4493788/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1100 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, que versa sobre a aquisição de caixas
térmicas e termômetros RECURSO PMAQ assinada em 26/08/2019, no valor de R$ 30.900,00
(trinta mil e novecentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4493788 e o
código CRC 57B7A439.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 4494153/2019 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 1175 /2019, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos, que versa sobre a Aquisição de
Carros Macas Avançados para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville assinada em
26/08/2019, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:58, 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 4494153 e o
código CRC BB5D5241.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 4468857/2019 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 28 de agosto de 2019.

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°
464/2019, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Sr. Miguel Angelo Bertolini e a empresa Persianas Crisdan
Ltda, representada pelo Sr. Daniel dos Santos, que versa a sobre aquisição de persiana instalada,
assinado em 27/08/2019, com a vigência até 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 16.989,94
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(dezesseis mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 29/08/2019, às 09:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 12:05, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4468857 e o
código CRC 7BF32C17.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 4474692/2019 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 28 de agosto de 2019.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO N º 171/2019, com os seguintes dados:

CONTRATADA: CK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BIOLÓGICO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019

VIGÊNCIA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALOR: R$ 28.500,00

 

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 29/08/2019, às 19:30, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 12:07, 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.

50 de 92

Nº 1260, sexta-feira, 30 de agosto de 2019



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4474692 e o
código CRC A186795D.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 4482094/2019 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 29 de agosto de 2019.

Contrato: 082/2019 - Período: 29/08/2019 à 31/12/2019.

Empresa: Valplastic Comercio Eireli-ME, inscrita no CNPJ 07.851.888/0001-15.

Objeto: Aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e higiene pessoal para atendimento
de demanda da rede das unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de
Joinville/SC, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 113/2018.
Valor: R$ 29.832,50 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

Verba: 486 – 46001.10.301.6.2.2288.3.3.90.00 – fonte de recurso – 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 11:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:07, 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 4482094 e o
código CRC F3C09E46.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 4486858/2019 - SES.UCC.AGT
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Joinville, 29 de agosto de 2019.

Contrato: 083/2019 - Período: 29/08/2019 à 31/12/2020.

Empresa: Maliedu Indústria e Comercio Ltda ME, inscrita no CNPJ 00.291.058/0001-31.

Objeto: Aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e higiene pessoal para atendimento
de demanda da rede das unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de
Joinville/SC, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 113/2018.
Valor: R$ 67.684,14 (sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).

Verba: 486 – 46001.10.301.6.2.2288.3.3.90.00 – fonte de recurso – 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 11:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 14:07, 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 4486858 e o
código CRC 14256D58.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 4494971/2019 - HMSJ.UFFH.AGC

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.
Contrato: 135/2019 - Período: 30/08/2019 à 31/12/2019. 
Empresa: IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no
CNPJ 01.122.234/0001-74.
Objeto: Aquisição de kit de Monitoração de pressão invasiva adulto com fornecimento de acessórios
(cabos, placas, transdutores e suportes) em regime de comodato, conforme Pregão Eletrônico nº
180/2019.
Valor: R$ 43.880,00 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta reais).
Verba: 537 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 6 . 2.2304 . 0 . 339000 - 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4494971 e o
código CRC C1E328AE.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 4494813/2019 - HMSJ.UFFH.AGC

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.
Contrato: 134/2019 - Período: 30/08/2019 à 31/12/2019. 
Empresa: C L ORTOPEDIA LTDA, inscrita no CNPJ 16.805.701/0001-38.
Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais  para prótese de quadril com acetábulo
e cimento ósseo, conforme Dispensa de Licitação nº 276/2019.
Valor: R$ 113.601,75 (cento e treze mil seiscentos e um reais e setenta e cinco centavos).
Verba: 537 - 3.47001.10.302.6.2.2304.0.339000 - 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 14:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4494813 e o
código CRC 0366E13F.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SEI Nº 4484281/2019 - SES.UCC.ASU

 

O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados a Dispensa de Licitação nº 280/2019, destinada à
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aquisição em caráter emergencial de Panitumumabe 20mg /ml - 5 ml para atender a
demanda judicial proferida em nome da paciente R.S, nos autos de n.º 0313218-
35.2018.8.24.0038, com consumo previsto para 03 (três) meses. Fornecedor: CM
HOSPITALAR S.A.. Valor Total: R$ 36.882,30 Fundamento legal: art. 24, inciso IV, da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 17:17, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 17:28, 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 4484281 e o
código CRC 27E94F0E.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SEI Nº 4482394/2019 - SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos interessados a Dispensa
de Licitação nº 279/2019, destinada a  aquisição de Isossorbida mononitrato 20 mg para atender
a demanda de medicamentos necessários para a terapêutica dos pacientes no Hospital Municipal São
José. Fornecedor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA. Valor Total: R$ 710,28 Fundamento
legal: art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 17:18, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 17:32, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4482394 e o
código CRC 74624FDE.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 4471753/2019 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2019
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A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados, com base no
que preceitua o art. 30, da Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos - RLC
da CAJ, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2019, destinada a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS DA
MARCA SULZER.

CONTRATADA: AUTOMATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 76.576.198/0001-18, estabelecida na Rui Barbosa,
nº 564, centro, Luzerna-SC, CEP 89609-000.

CONTA FINANCEIRA: Nº: 551 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos.

DATA: 28/08/2019.

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALOR: R$ 15.726,83 (Quinze mil setecentos e vinte e seis Reais e Oitenta e três centavos).

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 28/08/2019, às 15:59, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 28/08/2019, às 16:07, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira
Filho, Diretor(a) Administrativo(a), em 28/08/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 29/08/2019, às 09:12, 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 4471753 e o
código CRC 4C41D211.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 4471232/2019 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 28 de agosto de 2019.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 13º Termo Aditivo do Contrato
n º 074/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana,  representada pelo Sr. Romualdo Theóphanes de França Junior, e a
empresa CDA ENGENHARIA EIRELI, representada pelo Sr. Cleiton Dambrós, que versa sobre
a contratação de empresa para o serviço de execução de instalações preventivas de incêndio do
Centro Poliesportivo, Cultural e de Lazer de Joinville - Arena Joinville. O Município adita o
contrato suprimindo-o em 6,54% (seis inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento),
equivalente ao valor de R$ 90.583,04 (noventa mil quinhentos e oitenta e três reais e quatro
centavos). Justifica-se considerando serem itens que não foram utilizados na execução do presente
Contrato. Em conformidade com o memorando SEI nº 4055461 - SEINFRA.UNO, nº 4071448 -
SEINFRA.UCG e Parecer Técnico SEI nº 4417112 - SAP.UCP.AEN.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 29/08/2019, às 09:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 29/08/2019, às 12:05, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4471232 e o
código CRC C669A290.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 4489175/2019 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ORIONE LARITSSA VANZUITA LINZMEYER no
Processo Seletivo Simplificado - Edital 001- 2019 no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais, vimos convocá-la para comparecer a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
às 08:30 do dia 02/09/2019 , 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 agendamento das 8:00h às 17:30h. 
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 Juliana Ferreira Meira,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 09:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4489175 e o
código CRC D9CC3F69.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 4489753/2019 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.

Tendo em vista a aprovação da Senhora IZANIR VIEIRA COSTA no Processo Seletivo
Simplificado - Edital 001- 2019 no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais, vimos convocá-la para comparecer a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 09:00 do dia
02/09/2019 , a fim de tratar do processo de sua admissão.

Endereço: Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Saguaçu, Joinville/SC. 
Horário de agendamento das 8:00h às 17:30h. 
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 Juliana Ferreira Meira,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 09:34, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4489753 e o
código CRC 1FA774A2.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 4490038/2019 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MORGANA DE AGUIAR no Processo Seletivo
Simplificado - Edital 001- 2019 no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais, vimos convocá-la para comparecer a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 09:30 do dia
02/09/2019 , a fim de tratar do processo de sua admissão.

Endereço: Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Saguaçu, Joinville/SC. 
Horário de agendamento das 8:00h às 17:30h. 
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 Juliana Ferreira Meira,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 09:50, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4490038 e o
código CRC D706AE38.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 4490361/2019 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 30 de agosto de 2019.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MARI TANIA SATTES GUEDES no Processo
Seletivo Simplificado - Edital 001- 2019 no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais, vimos convocá-la para comparecer a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
às 10:00 do dia 02/09/2019 , a fim de tratar do processo de sua admissão.

Endereço: Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Saguaçu, Joinville/SC. 
Horário de agendamento das 8:00h às 17:30h. 
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 Juliana Ferreira Meira,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 10:06, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4490361 e o
código CRC F0F6E5F5.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 4490669/2019 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.

Tendo em vista a aprovação da Senhora THAIS DA SILVA FRANCO no Processo
Seletivo Simplificado - Edital 001- 2019 no Cargo 0801 - Professor Educação Infantil
200h/mês, vimos convocá-la para comparecer a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, às 10:30 do dia 02/09/2019 , a fim
de tratar do processo de sua admissão.

Endereço: Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Saguaçu, Joinville/SC. 
Horário de agendamento das 8:00h às 17:30h. 
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.5 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas 
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4490669 e o
código CRC A2DD9F0E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 4491261/2019 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.

Tendo em vista a aprovação da Senhora FERNANDA MORGANA DO ROSÁRIO
KELLA no Processo Seletivo Simplificado - Edital 001- 2019 no Cargo 0705 - Professor
Educação Infantil e Ensino Fundamental Educação Física, vimos convocá-la para
comparecer a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, às 11:30 do dia 02/09/2019 , a fim de tratar do processo de sua
admissão.

Endereço: Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Saguaçu, Joinville/SC. 
Horário de agendamento das 8:00h às 17:30h. 
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 Juliana Ferreira Meira,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 10:48, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4491261 e o
código CRC 8069CCA9.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 4492046/2019 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.

Tendo em vista a aprovação do Senhor JOSEVAN DA SILVA no Processo Seletivo
Simplificado - Edital 001- 2019 no Cargo 0705 - Professor Educação Infantil e Ensino
Fundamental Educação Física, 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 02/09/2019 , a fim de tratar do processo de sua admissão.

Endereço: Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Saguaçu, Joinville/SC. 
Horário de agendamento das 8:00h às 17:30h. 
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 Juliana Ferreira Meira,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 11:26, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4492046 e o
código CRC FE902B80.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 4480480/2019 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, através do Fundo Municipal de Saúde, leva ao
conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão Eletrônico nº 099/2019,
resolve registrar os preços para futura e eventual Aquisição de medicamentos pertencentes
ao Elenco Básico para atendimento de demanda da rede das unidades de saúde da Secretaria
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Municipal de Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José, nas quantidades, termos e
condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor total, qual seja:
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, item 12, R$ 7.497,40; item 13, R$
2.047,50; item 16, R$ 115.856,00; item 29, R$ 389.340,00; item 37, R$ 28.860,00; item 40, R$
288.960,00; item 53, R$ 51.342,00; item 54, R$ 22.990,00; item 62, R$ 2.270,10; item 71, R$
14.449,50; item 72, R$ 709,00; item 93, R$ 20.000,00; item 98, R$ 82.622,00; item 100, R$
6.525,00; item 122, R$ 12.999,00; item 123, R$ 1.125,00; item 142, R$ 86.380,00; item 158, R$
54.972,00; item 159, R$ 148.200,00; item 186, R$ 435.000,00; item 187, R$ 28.269,50; item 190,
R$ 179.477,00; item 193, R$ 690,00; item 218, R$ 9.741,60; item 219, R$ 10.044,00; item 221, R$
199.984,00; item 227, R$ 24.696,00.

 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 17:17, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 17:28, 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 4480480 e o
código CRC 72449DE3.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 4477694/2019 - 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 104/2019, 
destinado à Aquisição e instalação de tampas e grades de piso em prfv, bem como o julgamento
efetuado pela Pregoeira, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora em seus respectivos
itens e valores unitários, quais sejam:

LOTE 01, Empresa: ODERCI MARQUES DOS SANTOS, CNPJ 07.975.958/0001-47 – R$
112.786,50;

 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira
Filho, Diretor(a) Administrativo(a), em 29/08/2019, 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 Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 29/08/2019, às 17:27, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4477694 e o
código CRC D80318B0.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 4495091/2019 - SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico SRP nº. 125/2019 e Junto
a Plataforma do Banco do Brasil n° 782735, destinado a Aquisição de materiais para alvenaria
para o Hospital Municipal São José de Joinville, na Data/Horário: 13/09/19 às 9h, para abertura
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites
www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.licitacoes-e.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 30/08/2019, às 17:18, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 17:32, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4495091 e o
código CRC 1EEF34B5.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 4476321/2019 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 265/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 782297 destinado ao Registro de
Preços, visando a futura e eventual aquisição de equipamentos (recursos pedagógicos) para as aulas
de Ciências e Matemática destinados as unidades escolares, na Data/Horário: 17/09/2019 às
09:00 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/08/2019, às 16:38, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 28/08/2019, 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 4476321 e o
código CRC 3255FBA7.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 4474244/2019 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 260/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 782241 destinado ao Registro de
Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais esportivos (bolas) para Unidades
Escolares da Secretaria de Educação de Joinville, na Data/Horário: 13/09/2019 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.licitacoes-e.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/08/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 28/08/2019, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4474244 e o
código CRC 024291A2.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 4472847/2019 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 207/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 782225 destinado a contratação
de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração
de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e
cronogramas destinados a reforma e ampliação de 10 (dez) unidades escolares da rede municipal de
ensino, na Data/Horário: 12/09/2019 às 09:00 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-
se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
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Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/08/2019, às 15:57, 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.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 28/08/2019, às 16:14, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4472847 e o
código CRC 4DB18330.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 4473647/2019 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 255/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 782247 destinado ao Registro de
Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e
instalação de divisórias, rodapés, porta e piso vinílico nas unidades administrados pela Secretaria de
Educação, na Data/Horário: 13/09/2019 às 09:00 horas, para abertura das propostas. O edital
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.licitacoes-
e.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/08/2019, às 15:54, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 28/08/2019, às 16:12, 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 4473647 e o
código CRC E35DB7AF.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 4473371/2019 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
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Eletrônico nº 174/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 782235, destinado ao Registro
de Preços, visando a futura e eventual aquisição de material hidráulico, destinados às manutenções
prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, na
Data/Horário: 12/09/2019 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.licitacoes-e.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/08/2019, às 15:56, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 28/08/2019, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4473371 e o
código CRC 3EB18565.

 

COMUNICADO SEI Nº 4485637/2019 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 29 de agosto de 2019.

A Câmara de Vereadores de Joinville torna públicas as informações referentes às diárias concedidas
aos vereadores no mês de julho/2019, contidas no Ofício nº 1904/2019, e conforme dispõe o art. 5º
da Lei nº 5.437, de 12 de fevereiro de 2006:

 

Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social

 

Vereador: Maurício Peixer-PL

Destino: Brasília-DF

Data da saída: 01/07/2019 – Conforme disponibilidade de voo

Data de retorno: 04/07/2019 – Conforme disponibilidade de voo

Vereador: Mauricinho Soares-MDB

Destino: Brasília-DF

Data da saída: 01/07/2019 – Conforme disponibilidade de voo
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Data de retorno: 05/07/2019 – Conforme disponibilidade de voo

Motivo da Viagem: Participar no XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde,
promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

 

Vereador: Richard Harrison-MDB

Destino: Florianópolis-SC

Data da saída: 09/07/2019 – 19h

Data de retorno: 10/07/2019 – 17h30

Motivo da Viagem: No dia 10/07/2019, às 8h, reunião com a Deputada Estadual Ada Faraco de
Luca em seu gabinete, para tratar de projetos que tramitam na Assembleia e que refletem no
município de Joinville. E às 13h30, reunião com o Tenente Coronel Zelindro Ismael Farias,
Coordenador de Pessoas Desaparecidas, programa institucional da PMSC, no Quartel do Comando
Geral da PMSC, para tratar de projetos da pasta e levantar a situação de desaparecidos de Joinville.

 

Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública

 

Vereadores: Richard Harrison-MDB e Wilson Paraíba-PSB

Destino: Florianópolis-SC

Data da saída: 18/07/2019 – 7h

Data de retorno: 18/07/2019 – 15h

Motivo da Viagem: Reunião com o Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina,
Comandante Carlos Alberto de Araújo Gomes Junior, às 10h; no quartel do Comando Geral da
Polícia Militar de SC. Pauta: Debate de demandas de Joinville e a distribuição de policiais pelo
Estado.

 

Comissão Especial Presídio Regional de Joinville

 

Vereadores: Richard Harrison-MDB e Wilson Paraíba-PSB

Destino: Belo Horizonte - MG e Brasília - DF

Data da saída: 29 /07/2019 – Conforme disponibilidade de voo

Data de retorno: 31/07/2019 – Conforme disponibilidade de voo

Motivo da Viagem: Destinada a examinar e opinar a Crise no Presídio Regional de Joinville e os
impactos que irão trazer ao município de Joinville. Em Belo Horizonte -MG a fim de visitar e
conhecer o sistema de Associação de Proteção e Assistência a condenados - APAC e para a cidade
de Brasília –DF a fim de conhecer o aplicativo Escritório Social Virtual. Agenda: Dia 29/07-
Chegada em Belo Horizonte, 10h Dr. Luiz Carlos (juiz auxiliar e fomentador das APACs -
Associação de Proteção e Assistência a Condenados), visita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
para tratar o funcionamento das APACs em MG; 20h – Viagem a Itaúna para visita a APAC (80km
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de BH); Dia30/07- das 9 às 14h – Visita a APAC de Itúna (almoço na unidade), recepção do Sr.
Eduardo (Secretário Executivo do Diretor); 19h- Viagem a Brasília-DF. Dia 31/07- 15h- Reunião
com o diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa, Alexandre Santos, para tratar do aplicativo
Escritório Social Virtual, lançado no Distrito Federal.

 

Atenciosamente,

 

Claudio Nei Aragão

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Claudio Nei Aragao, Usuário
Externo, em 29/08/2019, às 19:04, 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 4485637 e o
código CRC 9A3C95F8.

 

COMUNICADO SEI Nº 4469738/2019 - SAS.UAF

 

 

Joinville, 28 de agosto de 2019.
 

O Município de Joinville através da Unidade de Administração e Finanças da Secretaria de
Assistência Social e da Comissão de Fiscalização instituída pela Portaria nº 139/2019-
SAS.GAB/SAS.NAD, referente ao Contrato n° 354/2017 - SAP.USU.ACO, firmado entre o
Município de Joinville – Secretaria de Assistência Social e a empresa Diske Power Comércio de
Peças e Serviços Ltda ME, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestações de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento e troca de peças, para os
veículos próprios multimarcas (Fiat/Ford/Renault), na forma do Pregão Eletrônico nº 157/2017,
considerando o disposto no item II.III - Da substituição das peças e/ou componentes do Termo de
Referência, leva ao conhecimento dos interessados os preços obtidos junto ao mercado, pela
Contratada e Contratante, para fornecimento de peças, componentes ou acessórios conforme segue:
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Veículo Fiat Palio Weekend 1.4 Placa MKA 6480

Descrição do Item Unidade de
Medida

Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

Lâmpada H1  Unid. 01 R$ 60,00 R$ 60,00

TOTAL R$ 60,00
 

Esta publicação visa oportunizar a manifestação pública, por parte de pessoa jurídica, acerca dos
preços propostos para aquisição de peças e/ou componentes para manutenção preventiva e corretiva,
incluindo o fornecimento e troca de peças, para os veículos próprios multimarcas
(Fiat/Ford/Renault), com vistas a obtenção de menor preço. Fica estabelecido o prazo de 03 (três)
dias, contados da publicação, para que os interessados apresentem proposta com menor preço junto
a Secretaria de Assistência Social, à Avenida Cel. Procópio Gomes, n.º 749, Bucarein –
Joinville/SC, das 08:00 às 14:00 horas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Kyoshi de Souza,
Servidor(a) Público(a), em 29/08/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por Albertina Rodrigues Padilha,
Coordenador (a), em 30/08/2019, às 12:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Evelize Moreira, Servidor(a)
Público(a), em 30/08/2019, às 13:06, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4469738 e o
código CRC E06A0CCF.

 

COMUNICADO SEI Nº 4495134/2019 - SES.UOS.AMN

 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.
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O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde Joinville,  através da Gerência de Obras e
Serviços - Área de Transporte e Logística e da Comissão de Fiscalização instituída pela Portaria nº 82/2019/SMS
(3683500), referente a Termo de Contrato 068/2019, firmado entre o Município de Joinville, por intermédio do Fundo
Municipal de Saúde, e a empresa Diske Power Comércio de Peças e Serviços Ltda ME, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de  manutenção,  incluindo  o  fornecimento  de  peças  e 
acessórios  nos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde e SAMU,  considerando o disposto
no Termo de Referência, leva ao conhecimento dos interessados os preços obtidos junto ao mercado, pela Contratada,
para fornecimento de peças, componentes ou acessórios conforme segue:
 
 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
 ITENS DO ORÇAMENTO 

 VEÍCULO  MARCA  PECA  QUANT. 
 Menor Valor 
 VALOR UNIT.  VALOR TOTAL 

 S 10  MET2702  COMUTADOR IGNIÇÃO         1,00       1.505,00       1.505,00

 SANDERO  MJS 4101 

 BIELETA ESTABILIZADOR         2,00          276,00          552,00
 TERMINAL DIREÇÃO         1,00          351,90          351,90
 KIT COIFA COM ROLAMENTO LE         1,00          427,80          427,80
 ROLAMENTO RODA TRASEIRA LD         1,00          491,30          491,30
 OLEO DE CAIXA         2,00            96,60          193,20
 KIT EMBREAGEM         1,00          783,85          783,85
 PIVO         2,00          369,85          739,70
 COXIM DA TORRE         2,00          353,30          706,60
 KIT CORREIA DENTADA         1,00          517,50          517,50
 RETENTOR DO VIABREQUIM         1,00          204,25          204,25
 RETENTOR DO COMANDO         1,00          133,90          133,90

 
Esta publicação visa oportunizar a manifestação pública, por parte de pessoa jurídica, acerca dos  preços propostos
para aquisição de peças, componentes ou acessórios, com vistas a obtenção de menor preço.
Fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias para ambulâncias do SAMU e 03  (três)  dias para os demais veículos,
contados da publicação, para que os interessados apresentem proposta com menor preço junto a manifestação
devidamente  protocolada  na  Secretaria da Saúde  endereço Rua Ararangua, 397, Bairro América, CEP 89204-
310, Joinville/SC por parte de pessoa jurídica, apresentando proposta com menor  preço,  desde  que  atendidas  às 
especificações

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Radtke,
Coordenador (a), em 30/08/2019, às 15:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Tereza Cristina Silverio
Couto, Gerente, em 30/08/2019, às 17:07, 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 4495134 e o
código CRC 5C79F556.

 

ERRATA SEI Nº 4490975/2019 - SEINFRA.NGP

70 de 92

Nº 1260, sexta-feira, 30 de agosto de 2019



 

 

Joinville, 30 de agosto de 2019.

ERRATA DA PORTARIA N° 221/2019

 

Portaria nº 221/2019/SEINFRA/GAB, publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville nº 1249, de 15 de agosto de 2019.

 

Onde se lê: "O Secretário da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no uso de suas
atribuições, considerando a configuração de situação de excepcional interesse público e com
fundamento no parágrafo único do art. 5º c/c o art. 12, do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de
agosto de 2009, RESOLVE:"

Leia-se: "O Secretário da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de
suas atribuições, RESOLVE:"

 

Documento assinado eletronicamente por Romualdo Theophanes de
Franca Junior, Secretário (a), em 30/08/2019, às 12:23, 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 4490975 e o
código CRC 4E7E2112.

 

ERRATA SEI Nº 4471071/2019 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 28 de agosto de 2019.

Errata do CONTRATO Nº 131/2019 (4078988)

 

Onde lê-se:

CONTRATADA: G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME, inscrita
no CNPJ sob o nº 28.672.087/0001-62 (...)
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Leia-se:

CONTRATADA: G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.931.197/0001-04 (...)

 
 

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Loureiro Ferreira,
Usuário Externo, em 28/08/2019, às 10:13, 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 Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 29/08/2019, às 19:13, 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 Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 12:09, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4471071 e o
código CRC E6E6CD7F.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 4482274/2019 - SED.UAC

 

 

Joinville, 29 de agosto de 2019.

RESOLUÇÃO Nº 001/2019/CACS-FUNDEB

Dispõe Sobre a Aprovação da LOA - Lei
Orçamentária Anual - Exercício 2020 da Secretaria de
Educação do Município de Joinville.

O CACS-FUNDEB – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, no uso de suas atribuições legais, em reunião ordinária no dia 29 de agosto de 2019,
discutiu, analisou e aprovou a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2020 da Secretaria de
Educação do Município de Joinville.

Considerando os objetivos definidos na Lei 4.320/1964, que estabelece as normas específicas sobre
elaboração e organização orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101,
de 2000) e na Lei Municipal n° 5.880, de 09 de agosto de 2007 que cria o Conselho Municipal de
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Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB alterado pela Lei nº 6.730 de 19 de julho de
2010; 

Considerando que a Lei Orçamentária Anual consiste na forma de integração entre o plano e
orçamento através da criação de três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA;

Resolve:

Art-1º-Aprovar a Lei Orçamentária Anual 2020, no valor 716.514.450,00 (setecentos e dezesseis
milhões, quinhentos e catorze mil, quatrocentos e cinquenta reais), destinados a Secretaria de
Educação do Município de Joinville, Santa Catarina .

Art-2º -Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias;

Art-3º - Esta resolução possui como anexo SEI nº 4482382.

Vanilson Marcelino Costa

Presidente

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vanilson Marcelino Costa,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 13:13, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4482274 e o
código CRC 8FC82A54.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 4494748/2019 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados o julgamento dos
documentos de habilitação, referente ao Edital nº 006/2016 destinado ao Credenciamento de
Prestadores de Serviços de Saúde para realização de exames/Procedimentos com Finalidade
Diagnóstica – Grupo 2 / Sub Grupo 5 Diagnóstico por Ultrassonografia, acrescidos de
Consultas Médicas em Atenção Especializada e Consulta de Profissionais de Nível Superior
na Atenção Especializada (exceto médico). Após análise detalhada de todas as exigências do
edital, a Comissão DECIDE INABILITAR a ASSOCIAÇÃO NASCE UMA ESPERANÇA,
por não atender as exigências do Edital. A ata da reunião para julgamento das documentações
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de
Licitações".

Camila Cristina Kalef - Presidente da Comissão - Portaria Conjunta nº 78/2019/SMS/HMSJ
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Documento assinado eletronicamente por Camila Cristina Kalef,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 14:49, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4494748 e o
código CRC 9A561E2E.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 4494291/2019 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados o julgamento dos
documentos de habilitação, referente ao Edital de Credenciamento nº 001/2015 destinado
à Contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas, e/ou a celebração de convênio com entidades
sem fins lucrativos que tenham dentre os seus objetivos a prestação de serviços médicos, em
caráter ambulatorial, na especialidade de reumatologia, a fim de atender à demanda dos
usuários do Sistema Único de Saúde no Município de Joinville. Após análise detalhada de todas
as exigências do edital, a Comissão DECIDE INABILITAR a ASSOCIAÇÃO NASCE UMA
ESPERANÇA, por não atender as exigências do Edital. A ata da reunião para julgamento das
documentações encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link
"Editais de Licitações".

Camila Cristina Kalef - Presidente da Comissão - Portaria Conjunta nº 78/2019/SMS/HMSJ

Documento assinado eletronicamente por Camila Cristina Kalef,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, às 14:49, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4494291 e o
código CRC 3B6ED26B.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 4492079/2019 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados o julgamento dos
documentos de habilitação, referente ao Credenciamento nº 014/2017, destinado à Prestação de
serviços médicos especializados, em caráter ambulatorial, na especialidade de Procedimentos
com Finalidade Diagnóstica por Endoscopia, acrescido de Consulta médica em Atenção
Especializada, bem como demais procedimentos pertinentes ao exame, quando da sua
necessidade houver, a fim de atender à demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde no
Município de Joinville. Após análise detalhada de todas as exigências do edital, a Comissão,
DECIDE INABILITAR a ASSOCIAÇÃO NASCE UMA ESPERANÇA, por não atender as
exigências do Edital. A ata da reunião para julgamento das documentações encontra-se à disposição
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dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitações".

Joice Claudia Silva da Rosa - Presidente da Comissão - Portaria Conjunta nº 78/2019/SMS/HMSJ

Documento assinado eletronicamente por Joice Claudia Silva da Rosa,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4492079 e o
código CRC 2070623C.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 4492128/2019 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados o julgamento dos
documentos de habilitação, referente ao Credenciamento nº 327/2014 destinado
ao Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde na especialidade de
OFTALMOLOGIA. Após análise detalhada de todas as exigências do edital, a Comissão,
DECIDE INABILITAR a ASSOCIAÇÃO NASCE UMA ESPERANÇA, por não atender as
exigências do Edital. A ata da reunião para julgamento das documentações encontra-se à disposição
dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitações".

Joice Claudia Silva da Rosa - Presidente da Comissão - Portaria Conjunta nº 78/2019/SMS/HMSJ

Documento assinado eletronicamente por Joice Claudia Silva da Rosa,
Servidor(a) Público(a), em 30/08/2019, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4492128 e o
código CRC 19F0E5AB.

 

TERMO DE APOSTILAMENTO SEI Nº 4481695/2019 - SAP.UPL.ART

 

 

 

Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 059/2019/PMJ

Data da assinatura: 20 de agosto de 2019.
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Partícipes: Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social/FMDCA

 Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade alterar a dotação
orçamentária para o exercício do ano de 2019, alterando a Cláusula Quinta do Termo de
Colaboração nº 059/2019/PMJ da seguinte forma:

Onde lê-se:

"5.1 As despesas correrão à conta do orçamento anual da Secretaria de
Assistência Social/FMDCA: 18.42001.8.243.8.2.2326.0.335000 - Fonte 609/209 CR 475 e 813."

 

Leia-se:

"5 . 1 As despesas correrão à conta do orçamento anual da Secretaria de
Assistência Social/FMDCA: Competência ano 2019:  831-18.42001.8.243.8.2.2326.0.335000
Fonte 609 "

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 30/08/2019, às 11:56, 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 4481695 e o
código CRC 4FDD0E90.

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

Processo de Sindicância Investigatória nº 53/18 - Considerando que restaram presentes os
critérios apontados nos arts. 7° e 10 do Decreto 19.783/2012, determino a proposição de Termo de
Ajustamento de Conduta Disciplinar, à Andresa Carolina Schmitt Clemente, matrícula 39.140,
Professora 6-9 Ano - Ensino Fundamental - Língua Portuguesa, lotada na Escola Municipal Prefeito
Wittich Freitag, Secretaria de Educação. Havendo recusa em aderir ao TAC, determino a
continuidade das medidas disciplinares, mediante a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, nos termos do art. 13, § 2º do Decreto nº 19.783/2012.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 30/08/2019, às 09:01, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4483838 e o
código CRC 4CD8B73D.
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TERMO DE DECISÃO - EMENTA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA

Processo de Sindicância Investigatória nº 49/18 - Considerando que restaram presentes os
critérios apontados nos arts. 7° e 10 do Decreto 19.783/2012, determino a proposição de Termo de
Ajustamento de Conduta Disciplinar à servidora Maria Eliane Cunha, matrícula 18.434,
Professora 1-5 Ensino Fundamental - Séries Iniciais, lotada na Escola Municipal Valentin João da
Rocha, Secretaria de Educação. Havendo recusa em aderir ao TAC, determino a continuidade das
medidas disciplinares, mediante a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do
art. 13, § 2º do Decreto nº 19.783/2012.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 30/08/2019, às 09:11, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4481260 e o
código CRC 7BC9B44E.

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

Processo de Sindicância Investigatória nº 02/19 - Considerando que existem indícios suficientes
de autoria e materialidade, nos termos do disposto no art. 185, § 2º, II da LC 266/08, determino a
instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor Vitor Vieira
Piseta, matrícula 49.826, Médico Plantonista - Clínica Médica, lotado no PA Sul, Secretaria da
Saúde, a fim de apurar os fatos e responsabilidades em relação a supostas irregularidades no
atendimento prestado a paciente, conforme fatos relatados no Processo SEI 18.0.157764-9 e autos
da Sindicância Investigatória nº 02/19, sendo que tais ações teriam supostamente infringido
o disposto nos incisos I, II, IV, e X, do artigo 155, da Lei Complementar 266/2008.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 30/08/2019, às 09:01, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4484162 e o
código CRC C7E984D2.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 427/2019

Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:
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Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
171/2019, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa G2 MATERIAIS
HIDRAULICOS EIRELI, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, conforme quantidades, condições e
especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma do Pregão
Eletrônico nº 078/2019.

 

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

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular

Dario Marcio Friedemann, Matrícula n° 409 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

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

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

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

2) Promover alteração da Ata.

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

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

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

h) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
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i) Documentar nos autos e no cadastro da contratada/empresa registrada todos os
fatos dignos de nota;

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 29/08/2019, 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 4481899 e o
código CRC ADAD3B60.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 429/2019

Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
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no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
178/2019, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa G2 MATERIAIS
HIDRAULICOS EIRELI, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, conforme quantidades, condições e
especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma do Pregão
Eletrônico nº 055/2019.

 

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

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular

Dario Marcio Friedemann, Matrícula n° 409 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

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

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

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

2) Promover alteração da Ata.

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 29/08/2019, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4482415 e o
código CRC 336D73F1.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 430/2019
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Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
180/2019, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa HIDROLUNA
MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA, que tem por objeto o EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, conforme quantidades, condições e
especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma do Pregão
Eletrônico nº 055/2019.

 

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

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular

Dario Marcio Friedemann, Matrícula n° 409 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

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

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

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

2) Promover alteração da Ata.

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 29/08/2019, às 17:44, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4482534 e o
código CRC DD32A7B4.
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TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 428/2019

Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
177/2019, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa LAFFERDU INDUSTRIA
E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI, que tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, conforme quantidades,
condições e especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma
do Pregão Eletrônico nº 078/2019.

 

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

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular

Dario Marcio Friedemann, Matrícula n° 409 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

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

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

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

2) Promover alteração da Ata.

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

f) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
da Ata;
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g) Negociar a Ata sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos deste Regulamento;

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 29/08/2019, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4482179 e o
código CRC 1C7021C2.
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TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 431/2019

Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
173/2019, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa ITACA EIRELI, que tem
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
HIDRÁULICOS, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de
Referência, conforme especificações, na forma do Pregão Eletrônico nº 078/2019.

 

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

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular

Dario Marcio Friedemann, Matrícula n° 409 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

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

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

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

2) Promover alteração da Ata.

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 12:10, 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 4488582 e o
código CRC A51039CE.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 433/2019

Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
143/2019, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa ALURETEC COMERCIO
LTDA, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E REAGENTES DE USO LABORATORIAL, conforme quantidades,
condições e especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma
do Pregão Eletrônico nº 022/2019.

 

Patrícia Helena Eggert Karnopp, Matrícula n° 505 - Gestor da Ata

Glauber Rover Cadorin, Matrícula n° 582 - Fiscal Titular

Alexsandra Moreira, Matrícula n° 568 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

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

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

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

2) Promover alteração da Ata.

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o vencimento
da Ata e de sua garantia quando houver.
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 12:10, 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 4488989 e o
código CRC 36689A74.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 432/2019

Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do CONTRATO Nº 171/2019,
firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa CK COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO
BIOLÓGICO, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de
Referência, conforme especificações, na forma do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019.

Eliel Brasil Brum, Matrícula n° 1107  - Gestor do Contrato

Tiago Andriolli, Matrícula n° 775  - Fiscal Titular

Bárbara Cristina Wiggers, Matrícula n° 738 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o vencimento
do contrato e de sua garantia quando houver.
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 30/08/2019, às 12:10, 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 4488920 e o
código CRC 6207CB0F.
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