
    Nº 1545, terça-feira, 22 de setembro de 2020

DECRETO Nº 39.413, de 22 de setembro de 2020.

 

Prorroga o período de vigência de medidas para
enfrentamento da pandemia de COVID-19
previstas no Decreto nº 38.867, de 27 de julho de
2020, no Decreto nº 39.289, de 04 de setembro de
2020, e no Decreto nº 38.777, de 09 de julho de
2020, e modifica dispositivos do Decreto nº 38.520,
de 23 de junho de 2020.

 

O Prefeito de Joinville, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II e XII
do artigo 68, da Lei Orgânica do Município, e

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

 

CONSIDERANDO a edição, pelo Município de Joinville, do Decreto nº 37.630,
de 20 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de Joinville e ratifica as
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;

 

CONSIDERANDO que os indicadores epidemiológicos e as informações
estratégicas em saúde indicam a desaceleração do contágio por COVID-19 em Joinville;

 

CONSIDERANDO a necessidade de reavaliação periódica das medidas
preventivas já implementadas, de forma a maximizar a efetividade e minimizar os impactos sociais
do enfrentamento da COVID-19 no Município;
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CONSIDERANDO que a instituição de medidas de distanciamento social é
recomendada pela comunidade científica e pelos organismos internacionais, sendo considerada um
meio eficaz para evitar o contágio SARS-CoV-2 e a consequente superlotação dos leitos
hospitalares;

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica prorrogada, pelo período de 7 (sete) dias, contados a partir de 23 de
setembro de 2020, a vigência da medida de enfrentamento prevista no art. 2º do Decreto nº 38.867,
de 27 de julho de 2020, que diz respeito à limitação de ingresso e permanência de pessoas
em academias, serviços religiosos e demais serviços com atendimento presencial a 30% (trinta por
cento) da capacidade de público.

 

Art. 2º Fica prorrogada, pelo período de 7 (sete) dias, contados a partir de 23 de
setembro de 2020, a vigência da medida de enfrentamento prevista no art. 2º do Decreto nº 39.289,
de 04 de setembro de 2020, que diz respeito à limitação do ingresso e a permanência de pessoas em
shopping centers, supermercados e demais estabelecimentos de comércio varejista ou atacadista a
30% (trinta por cento) da capacidade de público.

 

Art. 3º Fica prorrogada, pelo período de 7 (sete) dias, contados a partir de 23 de
setembro de 2020, a vigência da medida de  suspensão das atividades em cinemas, teatros, casas
noturnas e museus, bem como da realização de quaisquer eventos sociais e corporativos, shows e
espetáculos presenciais, prevista no art. 3º do Decreto nº 38.777, de 09 de julho de 2020.

 

Parágrafo único. A prorrogação prevista no caput não se aplica aos eventos
realizados nas modalidades drive in e drive thru, os quais deverão ser realizados de acordo com os
parâmetros de segurança estabelecidos pelas Diretrizes Sanitárias do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) do Estado de Santa Catarina.

 

Art. 4º A partir de 29 de setembro de 2020, o inciso I do caput do art. 5º do
Decreto nº 38.520, de 23 de junho de 2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

 

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

I- As práticas esportivas realizadas em desacordo com as normativas sanitárias
vigentes, permanecendo suspensas as competições de esporte amador; 

..............................................................." (NR)

 

Art. 5º O inciso II do caput do art. 5º do Decreto nº 38.520, de 23 de junho de
2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 5º ...............................................................

II- A concentração e a permanência de pessoas em parques, praças e demais
espaços públicos de uso coletivo, com exceção da prática de esportes individuais.

..................................................................." (NR)

 

Art. 6º O art. 6º do Decreto nº 38.520, de 23 de junho de 2020, passa a vigorar
com a seguinte redação:

 

“Art. 6º As atividades desempenhadas por bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres serão condicionadas à observância das seguintes
restrições e obrigações, cumulativamente:

I- O atendimento será limitado a 30% da capacidade total do estabelecimento
durante todo o horário de funcionamento;

II- O horário de funcionamento será limitado ao período compreendido entre as 6
(seis) e as 23 (vinte e três) horas, sendo vedado o ingresso de novos clientes no
período noturno, após as 23 (vinte e três) horas;

III- Será proibida, nos estabelecimentos enumerados no caput, a utilização de
áreas de recreação infantil, playgrounds e similares; e

IV- Será obrigatória a observância das Diretrizes Sanitárias do Centro de
Operações de Emergência em Saúde (COES) do Estado de Santa Catarina
relacionadas à atividade.

§1º As restrições e obrigações estabelecidas por este artigo não se aplicam aos
serviços de tele entrega ou retirada no estabelecimento.

§2º Imediatamente após o término dos horários de funcionamento indicados
no inciso II, será permitida a permanência dos clientes por mais 1 (uma) hora nos
estabelecimentos, sendo vedado, nesse período, o ingresso de novos clientes.”
(NR)

 

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

 

Udo Döhler
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
22/09/2020, às 15:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7202777 e o
código CRC 49FE05E0.

DECRETO Nº 39.414, de 22 de setembro de 2020.

 

Promove exoneração.
 
 

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

 

 

EXONERA a pedido, no Hospital Municipal São José, a partir de 13 de outubro de 2020:

 

Kelly Novaes da Rocha, matrícula 95.811, do cargo de Médico Plantonista Intensivista
Adulto, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/09/2020, às 14:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
22/09/2020, às 15:20, 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 7204595 e o
código CRC F36CF34D.
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DECRETO Nº 39.415, de 22 de setembro de 2020.

 

Promove exoneração.
 
 

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

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 14 de outubro de 2020:

 

Francielle Schmitk Gasperin, matrícula 51.005, do cargo de Professor Educação Infantil, com
base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 22/09/2020, às 14:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
22/09/2020, às 15:20, 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 7204631 e o
código CRC C158CA71.

DECRETO Nº 39.410, de 21 de setembro de 2020.

 

Encerra Benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
 

O Prefeito de Joinville, no uso de suas atribuições,
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DECRETA:

 

Art. 1º Fica encerrada a aposentadoria por tempo de contribuição concedida a
ROBERTO CAMARGO PRESTES, matrícula n. 21.504, servidor inativo do cargo de provimento
efetivo de Auxiliar de Educador, do Município de Joinville, nos termos do art. 12, inciso II, alínea
“b”, da Lei Municipal n. 4.076/99, em virtude do seu falecimento ocorrido em 16 de setembro de
2020.

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 16 de setembro de 2020.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 

Cleusa Mara Amaral

Diretora Executiva do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Cleusa Mara Amaral,
Diretor (a) Executivo (a), em 22/09/2020, às 12:30, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
22/09/2020, às 15:20, 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 7193606 e o
código CRC E8146A83.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 565/2020 - SED.GAB

Joinville, 21  de setembro  de 2020.

 

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

 

NOMEAR

 

Os servidores Fabiana Aparecida Belle, matrícula 35837 e Juliane Maria Godinho Frolich,
matrícula 35992, indicados pelos servidores da área;

 

E os servidores Josilene dos Santos Batista, matrícula 41524 e Silviane Cordeiro da Costa,
matrícula 40826, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

Para composição de comissão para realização da terceria avaliação de desempenho no estágio
probatório do servidor Cristiane Xavier Mendes, matrícula 50260.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 22/09/2020, às 09:24, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7189200 e o
código CRC 3A237EA0.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 564/2020 - SED.GAB

Joinville,  21 de  setembro de 2020.

 

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

 

NOMEAR

 

Os servidores Josilene dos Santos Batista, matrícula 41524  e Jéssica Cristina Gorges Soares,
matrícula  46258, indicados pelos servidores da área;
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E os servidores Fabiana  Aparecida Belle Vandresen,  matrícula 35837  e Claudia do Canto
Lucho, matrícula 39750, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

Para composição de comissão para realização da última avaliação de desempenho no estágio
probatório do servidor Thays De Paula Hoinaski, matrícula 48170.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 22/09/2020, às 09:24, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7189110 e o
código CRC 699B4FC1.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 563/2020 - SED.GAB

Joinville, 21 de setembro de 2020.

 

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

 

NOMEAR

 

Os servidores Juliana Vicente Tonon, matrícula 37987 e Fabiana Aparecida Belle Vandresen ,
matrícula 35837, indicados pelos servidores da área;

 

E os servidores Josilene dos Santos Batista, matrícula 41524 e Marilei Roseli Chableski,
matrícula 39599, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

Para composição de comissão para realização da última avaliação de desempenho no estágio
probatório do servidor Simoni Oliveira de Lara Morais, matrícula 36244 .
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Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 22/09/2020, às 09:24, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7188927 e o
código CRC 08E9E0D4.

PORTARIA SEI - SPO.GAB/SPO.NAD

PORTARIA Nº 08/2020/SPO.GAB/SPO.NAD

 

O Secretário da Subprefeitura da Região Oeste, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

 

Art. 1º –  Designar membros para compor a Comissão de Fiscalização do Termo
de Contrato nº 495/2020 - empresa Fergavi Comercial Ltda, referente a aquisição de disco
diamantado de corte, para atender os serviços de zeladoria pública das Subprefeituras, na
forma de Pregão Eletrônico nº 148/2020, ficando constituída conforme se apresenta abaixo.

 

Fiscais: 

Marilene Dumke - matrícula 21.435

Jacson Carlos Savadil - matrícula 48.893

Aldo Felipe - matrícula  48432

 

Suplente:

Geimyson de Medeiros - matrícula 43.406

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

Fiscal: 

Marilene Dumke - matrícula 21.435
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Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de

contratação conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota

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

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,

informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências
tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das
notas fiscais recebidas e pagas;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se

mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto

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

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de

inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

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 Joao Tadeu Moreira,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 22/09/2020, às 11:10, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7187413 e o
código CRC 7137919B.

PORTARIA SEI - SEHAB.GAB/SEHAB.UFO
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                                                                                                                                     PORTARIA n°.
84/2020

 

 

                                                                        Autoriza servidor a conduzir veículos oficiais da
frota da Secretaria da Habitação

 

 

                 O Secretário de Habitação, no exercício de suas atribuições, e considerando
que,  eventualmente, na falta ou impedimento de motoristas, obedecidas às exigências
de habilitação, verifica-se a obrigatoriedade de serem autorizados como condutores outros
servidores municipais, na condução de veículo oficial;

 

RESOLVE:

 

         Art. 1º - Autorizar, as servidor Alexandre Magno Ambrozini, matrícula nº 18.306, CNH
n° 4458949318  – Cat. Hab. B, a conduzir, eventualmente, veículo oficial da frota da
Secretaria de Habitação.

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

Documento assinado eletronicamente por Romeu de Oliveira,
Secretário (a), em 22/09/2020, às 10:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7190102 e o
código CRC 5F73C565.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

 

PORTARIA Nº 021/2020 
 

O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
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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 503/2020, firmado entre
o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba e a empresa Fergavi
Comercial Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº 14.968.227/0001-30, que tem por objeto a aquisição de
disco diamantado de corte, para atender os serviços de zeladoria pública das Subprefeituras.

 

Fiscais:

– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:

Efetivo: Anderson Pedrini - Matrícula: 52182

Efetivo: Conrado Schuchardt Júnior - Matrícula: 22526

Suplente: Marlon Merkle - Matrícula: 48600

Suplente: José Carlos de Oliveira  - Matrícula: 52032

 

– 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
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.
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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 22/09/2020, às 11:25, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7200453 e o
código CRC E267C519.

PORTARIA SEI - SEFAZ.GAB/SEFAZ.NAD

PORTARIA N° 35/2020

 

O Secretário Flávio Martins Alves, no exercício de suas atribuições e, em conformidade
com a Lei Municipal nº 8.363, de 25 de janeiro de 2017,

 

Considerando o cenário epidemiológico ante ao vírus COVID-19 que se perdura;

Considerando a necessidade de manutenção da aplicação de medidas de prevenção e
combate ao contágio ao COVID-19;

Considerando que o distanciamento social é uma das formas de contenção da propagação
do vírus;

 

RESOLVE:
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Art. 1º Suspender, por mais 15 (quinze) dias, contados a partir de 23 de setembro de 2020,
as sessões presenciais de julgamento prestadas pela Junta de Recursos Administrativos
Tributários – JURAT de que trata o art. 1º das Portarias SEFAZ nºs 24/2020, 25/2020,
27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020 e 32/2020.

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

Documento assinado eletronicamente por Flavio Martins Alves,
Secretário (a), em 22/09/2020, às 15:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7201499 e o
código CRC 2747A08E.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 573/2020 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Recebimento e a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº  253/2020.

 

A Secretária de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 33.476 de 07 de fevereiro de 2019 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
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  253/2020, cujo objeto foi registrar os preços para futura e eventual aquisição de água
mineral natural sem gás e galões de água mineral para as unidades administradas pela Secretaria de
Educação, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, bem como
Autorizações de Fornecimento (AF) e Termos de Contrato dela decorrentes, conforme o caso.

Comissão:

Gabriel Ponzetto – Titular

Catia Regina Silva – Titular
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Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Leila Maria Pereira Habitzreuter – Suplente

Ademar de Oliveira – Suplente

Silvana Peixer – Suplente

 

Art. 2º – À comissão compete:

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

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

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

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

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

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

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, 22 de setembro de 2020.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação
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Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 22/09/2020, às 15:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7205766 e o
código CRC 0B978D3D.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 574/2020 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº
040/2020, firmado entre o Município de Joinville e
a empresa Verdesan Comércio Atacadista de
Produtos de Higiene Ltda.

 

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

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato nº 040/2020, firmado entre o Município de Joinville e a empresa Verdesan
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Ltda, cujo objeto é aquisição de materiais de limpeza e
higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação.

Fiscal Requisitante:

Gabriel Ponzetto – Titular

Leila Maria Pereira Habitzreuter – Suplente

 

Fiscal Técnico:

Romilde Maria Granda de Souza – Titular

Ademar de Oliveira – Suplente

 

Fiscal Administrativo:
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Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Silvana Peixer – Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Victorino
Fachini, Secretário (a), em 22/09/2020, às 15:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7205821 e o
código CRC 2BD76EB5.

 

EXTRATO SEI Nº 7193250/2020 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 2° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 264/2016 – celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Romualdo Theóphanes de França Junior, e a empresa
contratada HARDT TRANSPORTES LTDA, que versa sobre a contratação de caminhão
basculante, diferencial duplo, com capacidade para 10m3 para atender os serviços de Zeladoria
pública. O Município apostila o contrato substituindo a placa do veículo objeto do presente
contrato de: MID 2631 para: MID 2G31. Justifica-se em conformidade aos memorandos SEI
nº 7147691 - SEINFRA.UND e nº 7149602 - SEINFRA.UCG.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7193250 e o
código CRC A5B74372.

 

EXTRATO SEI Nº 7190503/2020 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 21 de setembro de 2020.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 010/2016 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Centro-Norte, representada pela Sra. Maria José Lara Fettback, e a empresa contratada Freitag
Locação de Equipamentos Ltda - ME, que versa sobre a contratação de caminhão basculante,
com capacidade de 5M3, com motorista e fornecimento de combustível. O Município apostila o
contrato reajustand-o contrato pelo índice “IGP-M”, referente ao período de outubro/2018 à
setembro/2019, em 3,37% (três inteiros e trinta e sete centésimos por cento). I. Alterando assim, o
saldo contratual de R$ 34.405,34 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinco reais e trinta e quatro
centavos) para R$ 35.562,18 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezoito
centavos). II. Justifica-se tal reajuste, por solicitação da empresa através do ofício nº 7097456, com a
anuência da Subprefeitura da Região Centro-Norte através do memorando nº 7097427 -
SPCN.NAD e, sendo ainda previsto no contrato na Cláusula Quinta - "5.3 – Havendo prorrogação
contratual, que estenda a vigência do contrato, por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá ser
reajustado pelo IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, aplicado a partir da data de
apresentação da proposta na forma do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93." III. Os efeitos do
presente termo retroagem à outubro/2019, razão pela qual se faz necessária a realização do
pagamento de R$ 3.151,39 (três mil cento e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), que
corresponde à diferença das notas fiscais emitidas de 05/11/2019 à 04/09/2020, conforme
Informação SEI nº 7137305.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7190503 e o
código CRC 8A3AECF4.

 

EXTRATO SEI Nº 7172846/2020 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 17 de setembro de 2020.

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO
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O MUNICÍPIO DE JOINVILLE, através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville/SC, inscrito
no CNPJ sob nº 08.184.821/0001-37, autoriza a empresa Clinox Joinville Clinica De
Oxigenoterapia Hiperbarica Ltda, localizada à Rua Doutor Placido Gomes, nº 500, Bairro Anita
Garibaldi, Joinville - Santa Catarina, CEP 89202-050, inscrita no CNPJ sob o nº 07.178.446/0001-
50, através do Termo de Contrato nº 146/2020, celebrado entre as partes em 17/09/2020, através
da Dispensa de Licitação nº 355/2020 a dar início aos serviços de Contratação de empresa para
realização de oxigenoterapia hiperbárica para cumprimento de decisão do Requerimento
Administrativo nº 205/2020/NAT, em favor do usuário J.  G. da C., a partir de 21/09/2020.

Documento assinado eletronicamente por Gislene Cristina Mantovani
de Araujo, Gerente, em 21/09/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 22/09/2020, às 08:18, 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,
Secretário (a), em 22/09/2020, às 10:14, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7172846 e o
código CRC 8F59F0E8.

 

EXTRATO SEI Nº 7199269/2020 - SAP.UPL.ART

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 

Assunto: Justificativa para Dispensa de Chamamento Público - Formalização de
Parceria.

Partícipes: Secretaria de Assistência Social, por meio do Fundo Municipal de
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Assistência Social e a Fundação 12 de Outubro.

Tipo de instrumento para formalização: Termo de Colaboração

Período para impugnação: 05 (cinco) dias úteis após a publicação da
justificativa no Diário Oficial do Eletrônico do Município – DOEM.

Justificativa de interesse público:

 

O serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes - Modalidade
Casa Lar é o acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos,
inclusive aquelas com deficiência, sob medida de Proteção (Artigo 98 do ECA) e em situação de
risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis se encontram temporariamente impossibilitados
de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Considerando a demanda existente por este serviço socioassistencial, a
insuficiência estrutural para execução direta do mesmo e a não oferta da rede pública municipal, 
buscamos cofinanciá-lo através de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil  - OSC's,
objetivando a redução das situações de vulnerabilidade e risco social;

Considerando o princípio da economicidade, uma vez que caso o serviço fosse
realizado de forma direta, o quadro funcional atual deveria ser demasiadamente ampliado;

Considerando a crescente demanda que o município tem para este serviço;

Considerando que a Associação Diocesana de Promoção Social - ADIPROS,
informou a decisão de não mais prestar o serviço de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes na modalidade Casa Lar, conforme Ofício 22/2020 - SEI 6974346, fazendo-se
necessária a transferência das crianças acolhidas para outra entidade;

Considerando que a Fundação 12 de Outubro é a única entidade com capacidade
disponível para atender a demanda, pois as demais entidades têm toda a capacidade disponível
conveniada com o Município, conforme Memorando da Gerência da Unidade de Planejamento e
Gestão - SEI 6974331;

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, aprovou
o Plano de Trabalho da Fundação 12 de Outubro referente a formalização de Termo de Colaboração
para oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, conforme
Resolução 037 - CMAS - SEI n° 7044634/2020 - SAS.UAC.

Ressaltamos a relevância e interesse público em pactuar essa parceria.

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 22/09/2020, às 10:12, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7199269 e o
código CRC CDE0C6CB.
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EXTRATO SEI Nº 7199170/2020 - SAP.UPL.ART

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 

Assunto: Justificativa para Dispensa de Chamamento Público - Formalização de
Parceria.

Partícipes: Secretaria de Assistência Social, por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social e a Fundação 12 de Outubro.

Tipo de instrumento para formalização: Termo de Colaboração

Período para impugnação: 05 (cinco) dias úteis após a publicação da
justificativa no Diário Oficial do Eletrônico do Município – DOEM.

Justificativa de interesse público:

O serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes - Modalidade
Casa Lar é o acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos,
inclusive aquelas com deficiência, sob medida de Proteção (Artigo 98 do ECA) e em situação de
risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis se encontram temporariamente impossibilitados
de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Considerando a demanda existente por este serviço socioassistencial, a
insuficiência estrutural para execução direta do mesmo e a não oferta da rede pública municipal, 
buscamos cofinanciá-lo através de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil  - OSC's,
objetivando a redução das situações de vulnerabilidade e risco social;

Considerando o princípio da economicidade, uma vez que caso o serviço fosse
realizado de forma direta, o quadro funcional atual deveria ser demasiadamente ampliado;

Considerando a crescente demanda que o município tem para este serviço;

Considerando que a Associação Diocesana de Promoção Social - ADIPROS ,
informou a decisão de não mais prestar o serviço de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes na modalidade Casa Lar, conforme Ofício 22/2020 - SEI 6974406, fazendo-se
necessária a transferência das crianças acolhidas para outra entidade;

Considerando que a Fundação 12 de Outubro é a única entidade com capacidade
disponível para atender a demanda, pois as demais entidades têm toda a capacidade disponível
conveniada com o Município, conforme Memorando da Gerência da Unidade de Planejamento e
Gestão - SEI 6974405;

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, aprovou
o Plano de Trabalho da Fundação 12 de Outubro referente a formalização de Termo de Colaboração
para oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, conforme
Resolução 037 - CMAS - SEI n° 7044402/2020 - SAS.UAC.

Ressaltamos a relevância e interesse público em pactuar essa parceria.
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Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 22/09/2020, às 10:12, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7199170 e o
código CRC 0F09FAF1.

 

EXTRATO SEI Nº 7203748/2020 - IPREVILLE.UAD

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

TERMO DE APOSTILAMENTO N. 04

CONTRATO Nº 030/2018.

CONTRATADO: SINERCON CONSTRUTORA INCORPORADORA, SERVIÇOS E
MATERIAIS LTDA EPP.

OBJETO: Apostilamento no valor de R$ 2.185,51(dois mil e cento e oitenta e cinco reais e
cinqüenta e um centavos), 4,010270% o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2018, passando este
para R$ 56.683,30 (cinqüenta e seis mil e seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

REFERENTE: Artigos 55, III e 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e
Concorrência nº 014/2018.

VALOR TOTAL DO REAJUSTE:  R$ 2.185,51(dois mil e cento e oitenta e cinco reais e
cinqüenta e um centavos)

DATA:  14/09/2020.

Cleusa Mara Amaral

Diretora-Executiva
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Documento assinado eletronicamente por Cleusa Mara Amaral,
Diretor (a) Executivo (a), em 22/09/2020, às 12:29, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7203748 e o
código CRC F3725745.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7176160/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 241/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sônia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada  Fernando de Aviz
EPP, que versa sobre a aquisição de material expediente para atender a demanda das
unidades administradas pela Secretaria de Educação, assinada em 17/09/2020, no valor de
R$ 26.085,00 (vinte e seis mil e oitenta e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7176160 e o
código CRC 334D0456.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7176314/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 242/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sônia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Fernando de Aviz
EPP, que versa sobre a aquisição de material expediente para atender a demanda das
unidades administradas pela Secretaria de Educação, assinada em 17/09/2020, no valor de
R$ 133.950,00 (cento e trinta e três mil e novecentos e cinquenta reais).
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7176314 e o
código CRC 54479A9D.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7175992/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 239/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sônia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Comercial Print Lux
Eireli, que versa sobre a aquisição de material de expediente e escolar para atender a demanda
das unidades administradas pela Secretaria de Educação, assinada em 17/09/2020, no valor de
R$ 10.017,00 (dez mil e dezessete reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7175992 e o
código CRC EC16257A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7176053/2020 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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240/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pela Secretária, Sra. Sônia Regina Victorino Fachini, e a empresa contratada Comercial Print Lux
Eireli, que versa sobre a aquisição de material de expediente e escolar para atender a demanda
das unidades administradas pela Secretaria de Educação, assinada em 17/09/2020, no valor de
R$ 34.952,50 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7176053 e o
código CRC 5A96734A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 7201846/2020 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da  Unidade de Compras, Contratos e Convênios da
Secretaria de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de
Fornecimento n° 932/2020, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde, representada pelo Secretário, Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada JOELSON MEDEIROS BITENCOURT - ME, que versa sobre a Contratação de
empresa especializada em serviços de serralheria, para fornecimento e instalação de itens de
serralheria, para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde e do
Hospital Municipal São José, assinada em 17/09/2020, no valor de R$ 70.170,00 (setenta mil cento
e setenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 22/09/2020, às 13:03, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 22/09/2020, às 13:26, 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 7201846 e o
código CRC 1F0B5CFF.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 7188980/2020 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

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°
503/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba, representada pelo Sr. Gilson Fagundes de Paula e a empresa Fergavi Comercial
Ltda, representada pela Sra. Edjania de Castro Braga Monteiro, que versa sobre a aquisição de
disco diamantado de corte, para atender os serviços de zeladoria pública das Subprefeituras,
assinado em 21/09/2020, com a vigência até 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 799,96
(setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7188980 e o
código CRC A302189E.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 7189762/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO N º 132/2020, com os seguintes dados:

CONTRATADA: CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020

VIGÊNCIA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALOR: R$ 24.980,70 (VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E
SETENTA CENTAVOS)

 

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 22/09/2020, às 11:25, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 22/09/2020, às 11:34, 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 7189762 e o
código CRC 89D9447B.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SEI Nº 7128763/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2020

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados, com base no
que preceitua o art. 29, da Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos - RLC
da CAJ, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2020, destinada a AQUISIÇÃO DE
EXAUSTOR.

 

CONTRATADA: DATEL COMERCIO DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 79.233.110/0001-53.

CONTA FINANCEIRA: Nº: 5687 - Maquinas e Equipamentos.

DATA: 14/09/2020.

PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias.

VALOR: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 14/09/2020, às 13:54, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 14/09/2020, às 14:03, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 14/09/2020, às 14:23, 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.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 14/09/2020, às 16:28, 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 7128763 e o
código CRC 99176FD6.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 7127934/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2020

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 031/2020 destinada a  CONSERTO E
REPARO DE CÂMERA DE INSPEÇÃO INTRATUBULAR DE REDE COLETORA DE
ESGOTO.

 

CONTRATADA: NDEQUIP EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 04.526.259/0001-21.

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

DATA: 11/09/2020.

PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias.

VALOR: R$ 2.578,00 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais).

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 13/09/2020, às 17:38, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 14/09/2020, às 13:42, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 14/09/2020, às 13:50, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 14/09/2020, às 14:23, 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 7127934 e o
código CRC 42E029CB.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 7192382/2020 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
620/2019, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Romualdo Theóphanes de França Júnior, e a empresa MVK
Engenharia e Construções Ltda, representada pelo Sr. Douglas Vill, que versa sobre a
contratação de empresa de serviços de engenharia para supervisionar, em tempo integral, a
obra de macrodrenagem de ampliação da capacidade hidráulica da sub-bacia hidrográfica de
rio Mathias. O Município adita o contrato suspendendo-o pelo período de 120 (cento e vinte) dias
a partir de 15/08/2020. Conforme solicitado no Memorando nº 6883120 - SEINFRA.UND,
Memorando nº 6893639 - SEINFRA.UCG, Memorando nº 6976461, Ofício nº 6882397. Parecer
Jurídico SEI nº 7119446 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7192382 e o
código CRC D897D3D8.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 7192955/2020 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
534/2019, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Romualdo Theóphanes de França Junior, e a empresa Transportes
& Terraplenagem PLX Ltda ME, representada pelo Sr. Lourival Xavier, que versa sobre a
contratação de rolo compactador para atender os serviços de pavimentação realizados pela Unidade
de Pavimentação (UP) no município de Joinville. O Município adita o contrato prorrogando o
prazo de vigência e execução em 12 (doze) meses, alterando seu vencimento para os dias
02/12/2021 e 22/10/2021, respectivamente. Justifica-se considerando os memorandos
SEI nº 6817165, 7043532 - SEINFRA.UNP, nº 6826220, 7059508 - SEINFRA.UCG, Anexos
SEI nº 6816949, 6817015, memorando SEI nº 6888901 - PGM.UAD e Parecer Jurídico SEI
nº 7159637 - PGM.UAD .

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7192955 e o
código CRC 6C9E17D9.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 7192996/2020 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 21 de setembro de 2020.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº
320/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Romualdo Theóphanes de França Junior, e a empresa Transportes
Dobru Ltda EPP, representada pela Sra. Doraci Costa Benvenutti, que versa sobre a contratação
de motoniveladora para atender os serviços de pavimentação de vias realizado pela Gerência de
Pavimentação. O Município adita o contrato prorrogando o prazo de vigência e execução em
12 (doze) meses, alterando seu vencimento para os dias 18/12/2021 e 01/11/2021, respectivamente.
Justifica-se em conformidade com os memorandos SEI nº 6818106, 7056315 -
SEINFRA.UNP, nº 6826865, 7065492 - SEINFRA.UCG, Anexo SEI nº 6818026 e Parecer
Jurídico SEI nº 7163869 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 17:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 17:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7192996 e o
código CRC 46C2EF92.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 7197216/2020 - SAP.UPL.ART

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

 

Município de Joinville

Extrato de Termo Aditivo ao Termo de Parceria

 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 064/2019/PMJ.
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Partícipes: Município de Joinville/Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde de Joinville e o Instituto Priscila Zanette.

Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Parceria nº 064/2019/PMJ  para
24/09/2021.

Acrescentar o valor global de R$ 929.719,80 (novecentos e vinte e nove mil,
setecentos e dezenove reais e oitenta centavos), que será repassado em 12 (doze) parcelas no valor
de R$ 77.476,65 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco
centavos), alterar no Termo de Parceria nº 064/2019/PMJ o CNPJ do Instituto Priscila Zanette de
CNPJ/MF nº 12.439.273/0001-16, para CNPJ/MF nº 12.439.273/0009-73, alterar o endereço para
Rua Florianópolis, nº 279, Joinville/SC e incluir a informação "cadastrada no CNES nº  025503"
como qualificação da entidade

Data de assinatura: Joinville, 21 de setembro de 2020.

Vigência: A partir da data de sua assinatura, condicionada a sua publicação do
extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Signatários: Jean Rodrigues da Silva, pelo Município e Silvia Frutuoso de
Almeida, pelo Instituto Priscila Zanette.

 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 22/09/2020, às 09:56, 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 7197216 e o
código CRC D288D5E0.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 7192339/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
Oitavo Termo Aditivo ao Contrato n º 167/2019, com os seguintes dados:

CONTRATADA: Telesan Construções e Engenharia Ltda.

OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Licitação nº 026/2019
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VIGÊNCIA: 06/11/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 21/09/2020, às 19:44, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 22/09/2020, às 05:26, 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 7192339 e o
código CRC AF042762.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7200176/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 09:32,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7200176 e o
código CRC 468486BD.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7200659/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 09:50,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7200659 e o
código CRC FA8C982A.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7200888/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 10:02,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7200888 e o
código CRC 8D266617.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7202600/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.
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Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). NAIARA CARVALHO
ALMEIDA no Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP  no Cargo Enfermeiro , vimos convocá-
lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 11:15,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7202600 e o
código CRC 770B9FD1.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7202744/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). RODRIGO DE FARIAS GARCIA no
Processo Seletivo - Edital 001-2019 no Cargo 0260 - Técnico em Enfermagem, vimos convocá-
lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

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

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 8.5 do
Edital anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 11:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7202744 e o
código CRC 3B15665C.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7202914/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 11:26,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7202914 e o
código CRC 5D56D053.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7203289/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). BRUNA ELIZA NEUMANN no
Processo Seletivo - Edital 003-2019 no Cargo 0636 - Auxiliar de Saúde Bucal, vimos convocá-
lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020  para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

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

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto na seção 8.6 do
Edital anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 11:44, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7203289 e o
código CRC 3AF416AA.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7203317/2020 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 11:47,
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 7203317 e o
código CRC 4C35BF5D.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7203700/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

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

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 12:03, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7203700 e o
código CRC 3F3A8F19.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7203723/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7203723 e o
código CRC 8EEA664A.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7203951/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

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

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 12:18, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7203951 e o
código CRC DD0B049E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7204050/2020 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 12:29,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7204050 e o
código CRC EFDD68B9.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7204445/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 12:52,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7204445 e o
código CRC 47C6C19B.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7204821/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 13:21,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7204821 e o
código CRC A638AD76.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7204976/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 13:33,
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 7204976 e o
código CRC 3A342FD7.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7205187/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 13:45,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7205187 e o
código CRC 76A2E54C.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7205482/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.
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Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). ANGELICA CAMILE DA SILVA
BELLINCANTTA MOLLOSSI no Processo Seletivo - E d i t a l 002-2020-SGP no
Cargo Psicólogo, vimos convocá-lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 14:03,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7205482 e o
código CRC 2006DF42.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 7208274/2020 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.

 

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

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

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

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Thais Cristina Pickler,
Servidor(a) Público(a), em 22/09/2020, às 17:38, 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 7208274 e o
código CRC 39171A4E.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7180830/2020 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 254/2020 - UASG 453230, destinado ao Registro de Preços,
visando a futura e eventual aquisição de carga de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), bem como
o julgamento efetuado pelo pregoeiro, adjudicando o objeto licitado a empresa vencedora em seus
respectivos itens e valores unitários, quais sejam: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A., ITEM 01 –
R$ 74,00 e ITEM 02 - R$ 295,00.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 18/09/2020, às 14:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 08:13, 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 7180830 e o
código CRC 98B10432.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 7193984/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com o que preceitua a Lei 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos da
CAJ e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de PREGÃO
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ELETRÔNICO Nº 058/2020 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, na Data/Horário: 06/10/2020 às 14:00
horas, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital e seus anexos
encontram-se à disposição dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 21/09/2020, às 15:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 22/09/2020, às 08:29, 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 Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 22/09/2020, às 11:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 22/09/2020, às 11:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7193984 e o
código CRC 8C2A9133.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 7207945/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com o que preceitua a Lei 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos da
CAJ e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 108/20 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
CARVÃO ATIVADO, na Data/Horário: 05/10/2020 às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados no site www.aguasdejoinville.com.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 22/09/2020, 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 Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 22/09/2020, às 17:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 22/09/2020, às 17:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 22/09/2020, às 17:24, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7207945 e o
código CRC 130F7AB3.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA, SEI Nº 7180918/2020 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que o processo licitatório de Pregão Eletrônico
nº 245/2020 - UASG 453230, destinado a aquisição de pedra Miracema para revestimento de
calçadas e de placas de Ardósia para os cemitérios públicos municipais, restou DESERTO. 

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 10:23, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 11:08, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7180918 e o
código CRC 457F551B.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA, SEI Nº 7196434/2020 - CAJ.DICAF.GSL.CLC
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A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que o
processo licitatório de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2020, destinado a SERVIÇO DE
TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. Diante dos motivos expostos na Ata
de Julgamento, a Pregoeira declara fracassada a licitação. A ata encontra-se, na íntegra, à disposição
dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br.

 

Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi,
Diretor(a) Administrativo(a), em 22/09/2020, às 08:11, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 22/09/2020, às 10:12, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 22/09/2020, às 11:22, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 22/09/2020, às 11:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7196434 e o
código CRC 70D21B95.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7177167/2020 - SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico SRP nº. 336/2020,
destinado a aquisição de Poliuretano e Placas de Poliestireno para confecção de moldes no
Hospital Municipal São José, na Data/Horário: 08/10/2020 às 9h, para abertura das propostas. O
edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927773.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 18/09/2020, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 18/09/2020, às 16:04, 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 7177167 e o
código CRC E980F8F3.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 7189245/2020 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 280/2020, destinado a contratar 10 (dez) vagas de acolhimento institucional, na
modalidade de Residência Inclusiva, nos termos da Resolução n° 109/2009 do CNAS - Conselho
Nacional de Assistência Social ou legislação que venha substituir, que é prevista para pessoas com
deficiência, jovens e adultos, com idade entre 18 a 59 anos, que não dispõem de condições de
autossustentabilidade e/ou retaguarda familiar temporária ou permanente, na Data/Horário:
05/10/2020 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos
interessados no site www.joinville.sc.gov.br
e www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 453230.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 21/09/2020, às 11:16, 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 Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 21/09/2020, às 11:17, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7189245 e o
código CRC 44ABE513.

 

DECISÃO SEI Nº 7171949/2020 - SES.UAP.NAT
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Joinville, 17 de setembro de 2020.

Requerimento Administrativo nº 214/2020/NAT

Solicitante: E. C. H.

Órgão/Unidade de origem: Farmácia Escola

 

 

Diante do parecer técnico favorável, da manifestação favorável da Diretora
Executiva da Secretaria Municipal da Saúde e dos fundamentos expostos no Relatório Final lavrado
pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI nº 7171472), DEFIRO, com fundamento no art. 22, III, do
Decreto nº 30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária E. C. H., assistida pela Farmácia
Escola, que objetivava o fornecimento de aripiprazol 10 mg em favor da Solicitante.

Comunique-se.

 

Thaís Cidral Testoni
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico

(NAT/Jus)
 

Documento assinado eletronicamente por Thais Cidral Testoni,
Coordenador (a), em 22/09/2020, às 09:06, 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 7171949 e o
código CRC 33B693F6.

 

DECISÃO SEI Nº 7190941/2020 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

Requerimento Administrativo nº 225/2020/NAT

Solicitante: A. G.

Órgão/Unidade de origem: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

 

 

53 de 66

Nº 1545, terça-feira, 22 de setembro de 2020



Diante do parecer técnico favorável, da manifestação favorável da Diretora
Executiva da Secretaria Municipal da Saúde e dos fundamentos expostos no Relatório Final lavrado
pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI nº 7190320), DEFIRO, com fundamento no art. 22, III, do
Decreto nº 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário  A. G., assistido pelo Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt, que objetivava a realização do procedimento de oxigenioterapia
hiperbárica em favor do Solicitante.

Comunique-se.

 

 

Thaís Cidral Testoni
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico

(NAT/Jus)
 

Documento assinado eletronicamente por Thais Cidral Testoni,
Coordenador (a), em 22/09/2020, às 11:08, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7190941 e o
código CRC C1ED815C.

 

DECISÃO SEI Nº 7195861/2020 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

Requerimento Administrativo nº 190/2020/NAT

Solicitante: M. S. 

Órgão/Unidade de origem: Farmácia Escola 

 

Diante das razões expostas no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de Apoio
Técnico (SEI n° 7195679), determino o  ARQUIVAMENTO da solicitação formulada
pela usuária M. S., assistida pela Farmácia Escola, que objetivava o fornecimento
do medicamento ácido zoledrônico, em favor da Solicitante.

Comunique-se.
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Thaís Cidral Testoni
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico

(NAT/Jus)

Documento assinado eletronicamente por Thais Cidral Testoni,
Coordenador (a), em 22/09/2020, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7195861 e o
código CRC AF7BCDE8.

 

DECISÃO SEI Nº 7197585/2020 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2020.

Requerimento Administrativo nº 195/2020/NAT

Solicitante: T. G. W. K.

Órgão/Unidade de origem: Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria

 

 

Diante das razões expostas no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de Apoio
Técnico (SEI nº 7197571), determino o ARQUIVAMENTO da solicitação formulada
pelo usuário  T. G. W. K., assistido pelo Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, que objetivava
o fornecimento de fórmula infantil extensamente hidrolisada em favor do solicitante.

Comunique-se.

 

 

Thaís Cidral Testoni
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico

(NAT/Jus)

Documento assinado eletronicamente por Thais Cidral Testoni,
Coordenador (a), em 22/09/2020, 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 7197585 e o
código CRC A5AE34E5.

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA SEI Nº 26/2020 - SAMA.UAT

A presente licença é válida até 21/09/2024 totalizando 48 meses.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, pessoa jurídica de direito público interno,
criada pela Lei Complementar Municipal (LC) nº 495, de 16/01/2018 - Art.2º, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º. da LC nº 418/2014 e art. 9º da Lei Complementar
Federal 140 de 08/12/2011, em conformidade com o Decreto Municipal nº 13.556 de 16/04/2007 e
Portaria Estadual nº 11/2007 publicada no Diário Oficial - SC. nº 18.117/2007, confere a presente
Licença.

1-IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/EMPREENDIMENTO

Razão Social: Lote 5 Desenvolvimento Urbano Ltda

CNPJ: 17.118.230/0001-52

CONSEMA: 71.11.00

Atividade: Parcelamento do solo urbano: Loteamento localizado em municípios da Zona
Costeira, assim definidos pela legislação específica, ou em municípios onde se observe pelo
menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal
nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na
área objeto do parcelamento.

Endereço: Av. Kurt Meinert

Bairro: Paranaguamirim

Inscrição Imobiliária: 13.11.23.29.981

2-RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Engenheiro Cartógrafo Jose Aurelio Oliveira de Alencar, CREA SC 081527-0, ART 5220602-2;

- Bióloga Luiza Christina Ferreira de Mira, CRBio 088652/03-D, ART 204/09023;

- Engenheiro Ambiental Rafael Cristiano Wolter, CREA SC 065257-6, ART 5111571-8,
52606989-7;

- Engenheiro Civil Robison Negri, CREA SC 065464-5, ART 5226100-0, 5609047-3;

- Arquiteto e Urbanista Thiago Carneiro Amin, CAU A39851-9, ART 2749970;

- Geólogo Roberto Cambruzzi, CREA SC107420-0, ART 5857315-0.

 

A responsabilidade técnica pela elaboração do estudos e projetos, considerados nesta análise cabe
aos técnicos abaixo listados: - Nome, Conselho, ART (Estudo/projeto realizado). Ressalta-se que o
responsável técnico por documentação anotada dentro do sistema CREA, assume a responsabilidade
por eventuais danos que o empreendimento causar a terceiros, no que tange aos aspectos técnicos do
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estudo por ele realizado, dentro do disposto no artigo 186 da Lei Federal nº 10.406/02. E ainda,
informa-se que constitui crime contra a administração ambiental, segundo a Lei Federal nº 9.605/98,
art. 69-A, elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro
procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou
enganoso, inclusive por omissão, incorrendo o responsável pelo estudo, laudo ou relatório, as
penalidades previstas naquela lei.

3-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:

A presente Licença Ambiental Prévia está sendo concedida com base no Parecer Técnico SEI
n° 7176491/2020 e refere-se à viabilidade ambiental prévia para loteamento, constituído de 307 lotes
residenciais (área de 76.180,46 m²) , 67 lotes de uso misto (área de 19.288,19 m²) e 20 lotes de uso
comercial (área de 7.597,55 m²), totalizando 394 lotes imobiliários.

 

3.1 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

1. Projeto do sistema de drenagem pluvial, incluindo a medida mitigadora para
alagamento/inundação, aprovado pelo SEINFRA, acompanhado de vínculo de
responsabilidade técnica.

2. Projeto a rede pública coletora e sistema de tratamento de efluentes, aprovado pela
Companhia Águas de Joinville, acompanhado de vínculo de responsabilidade técnica.

3. Projeto da rede pública para abastecimento de água, aprovado pela Companhia Águas de
Joinville, acompanhado de vínculo de responsabilidade técnica.

4. Projeto urbanístico, aprovado pela Unidade de Aprovação de Projetos —
SAMA, acompanhado de vínculo de responsabilidade técnica.

5. Requerer Alvará de Terraplanagem de acordo com a Instrução Normativa específica.

6. Cronograma de execução dos planos, programas e projetos relativos a instalação do
empreendimento - definição do prazo de validade da licença (Resolução CONAMA
237/1997, art. 18).

 

3.2 FAUNA

1. Faz-se necessário apresentar apresentar estudos relativos à fauna silvestre presente na área de
influência direta e indireta, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), contendo no
mínimo:

a. Caracterização do uso e ocupação do entorno e do imóvel

b. Discriminação da metodologia utilizada e esforço amostral;

c. Entrevista com moradores da região para melhor caracterização da fauna local;

d. Caracterização do grupo da Avifauna, Mastofauna e Herpetofauna;

e. Lista de espécies levantadas e também de provável ocorrência na área de estudo;

f. Indicação da ocorrência de espécies raras e ameaçadas;

g. Plano para resgate, afugentamento ou manejo de fauna na área impactada pelo projeto,
incluindo confecção de relatório à SEMA quando do termino da supressão de vegetação e
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treinamento da equipe de supressão.

h. Medidas mitigatórias/compensatórias para:

Garantir a presença/conservação das espécies ameaçadas e raras na área do projeto ou em
casos específicos a serem determinados pelo técnico responsável

Mitigar os impactos sobre a fauna silvestre a serem causados pelo empreendimento

 

3.3 VEGETAÇÃO

1. Deverá realizar a reposição florestal via doação de  668 (seiscentas e sessenta e
oito) mudas de espécies nativas à Prefeitura Municipal de Joinville, das quais 50
(cinquenta) mudas deverão ser da espécie Olandi (Calophyllum brasiliense).

 

3.4  CONDIÇÕES GERAIS

1. Esta Licença Ambiental Prévia - LAP não autoriza qualquer intervenção na área, sendo
possível após a liberação da Licença Ambiental de Instalação - LAI.

2. Deverá ser requerida a Licença Ambiental de Instalação - LAI antes de findar o prazo de
validade desta LAP, com a apresentação dos documentos conforme IN em vigor na data do
protocolo da solicitação, e adicionalmente os documentos constantes no PARECER
TÉCNICO SEI Nº 7078002.

3. A concepção de projetos de instalação deverá respeitar as leis ambientais vigentes,
especialmente áreas protegidas.

4. Caso esta Secretaria julgue necessário, outros projetos e/ou complementações poderão ser
solicitadas no decorrer da análise do licenciamento ambiental de instalação.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mediante decisão motivada, poderá modificar
as condicionantes, medidas de controles e adequação, suspender ou cancelar a presente
licença, caso ocorra:

-violação ou inadequação de qualquer condicionante ou dispositivo legal;

-omissão ou falta de informações relevantes que subsidiaram a emissão da presente licença;

-superveniência de fatos que possam causar graves riscos ao meio ambiente ou a saúde
pública;

-operação inadequada dos sistemas de controle ambiental

A presente licença não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza,
exigidas pela legislação vigente.

Esta licença não permite o corte de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da
mata atlântica, nem atividades de terraplanagem.

Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de
licenciamento ambiental deverão ser precedidos de anuência da Secretaria do Meio
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Ambiente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina Peruzzo
Bardini, Gerente, em 21/09/2020, às 13:08, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7146132 e o
código CRC AF88B0FD.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE E DEVE
SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PROJETOS APRESENTADOS À SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOINVILLE, OS QUAIS SÃO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
PROCESSO. 

RESUMO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEI Nº 7189350/2020 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento da nova
proposta comercial apresentada ao processo licitatório de Concorrência nº 168/2020, destinado
a Contratação de empresa para execução de obra de Qualificação Urbana com Ampliação
dos equipamentos do Porta do Mar. Após análise da proposta, a Comissão
decide CLASSIFICAR: Paleta Engenharia e Construções Ltda – R$ 1.409.959,65. Deste
modo, a Comissão declara vencedora, com preço menor preço, a empresa Paleta Engenharia e
Construções Ltda. Fica aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. A ata de
reunião para julgamento da proposta encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitação".

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

Documento assinado eletronicamente por Silvia Mello Alves,
Servidor(a) Público(a), em 21/09/2020, às 12:28, 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 7189350 e o
código CRC 0B29491E.

RESUMO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEI Nº 7192646/2020 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento da proposta referente ao processo
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licitatório deConcorrência nº 121/2020 destinado a contratação de empresa especializada
para execução da obra que prevê a construção do Parque Sambaqui Guaíra no município de
Joinville (SC) Após análise da proposta, a Comissão decide CLASSIFICAR: Paleta Engenharia
e Construções Ltda - R$  1.080.512,16. Deste modo, a Comissão declara vencedora, com o menor
preço, a empresa Paleta Engenharia e Construções Ltda - R$  1.080.512,16. Tendo em vista o
disposto no item 9.6, do edital: "O proponente classificado em primeiro lugar será notificado, após
o decurso do prazo recursal, para apresentação da proposta de preços ajustada nos termos do
item 9.4 e, caso se recuse a fazê-lo, será desclassificado". Fica aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis
para interposição de recursos.  A ata de reunião para julgamento das propostas encontra-se, na
íntegra, à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de
Licitação".

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

Documento assinado eletronicamente por Silvia Mello Alves,
Servidor(a) Público(a), em 21/09/2020, às 12:48, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7192646 e o
código CRC 88FF7603.

TERMO DE ANULAÇÃO SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA

 

O Controlador Geral, no exercício de suas atribuições conferidas pela Portaria
28/18 (SEI 1531943), publicada em 28/02/2018,  no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 888 e, em cumprimento ao Acórdão nos autos do Ação nº 0324635-53.2016.8.24.0038,

DECIDE:

Anular o Termo de Decisão SEI nº 0448094, referente ao Processo de Avaliação
de Desempenho no Estágio Probatório nº 01/16, instaurado em face da servidora Rosângela Henz
de Avila, matrícula 82455.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 22/09/2020, às 12:36, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7170233 e o
código CRC A9E3194F.
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TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 329/2020

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

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato
nº 142/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa INCO.GM Industria e
Manutencao LTDA, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva de
sopradores, da marca Atlas Copco, conforme quantidades, condições e especificações constantes
neste Termo de Referência, conforme especificações, na forma da Dispensa de
Licitação n° 083/2020.

Arnaldo Farto Cavassani, Matrícula N° 332 - Gestor do Contrato

Guilherme Henrique de Oliveira, Matrícula N° 897 - Fiscal Titular

Ademar Exterckotter Junior, Matrícula N° 728 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

2) Promover alteração contratual.

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

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 22/09/2020, às 11:33, 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 7198824 e o
código CRC E8847A17.
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TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 328/2020

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

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
139/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa Xylem Brasil Soluções para
Água LTDA, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção de motobombas da
marca Xylem, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de
Referência, conforme especificações, na forma da Inexigibilidade de Licitação n° 017/2020.

Arnaldo Farto Cavassani, Matrícula N° 332 - Gestor do Contrato

Ricardo Becker, Matrícula N° 488 - Fiscal Titular

Joceli Gomes, Matrícula N° 894 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

2) Promover alteração contratual.

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

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

g) Negociar o contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos deste Regulamento;
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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 todos os fatos dignos de nota;

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 22/09/2020, às 11:33, 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 7198592 e o
código CRC C8EDE91A.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 330/2020
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Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville,
no exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
149/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa Indústria Química Mascia
LTDA, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de antiespumante, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, conforme
especificações, na forma do Pregão Eletrônico nº 086/2020.

 

Diego Brunelli Ghisi, Matrícula n° 1223 - Gestor Titular

Tiago de Oliveira Andriolli, Matrícula n° 775 - Fiscal Titular

Silvia Fontana, Matrícula n° 1188 - 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;

65 de 66

Nº 1545, terça-feira, 22 de setembro de 2020



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 22/09/2020, às 15:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7206179 e o
código CRC E877F27C.
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