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Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018

DECRETO Nº 31.668, de 16 de maio de 2018.
Transfere servidora.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e o art. 23, da Lei Complementar nº 266, de 05
de abril de 2008, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Joinville,
das autarquias e das fundações municipais,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
a servidora abaixo mencionada, ocupante do cargo de provimento efetivo, atualmente lotada no
Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS:
- Patrine Macoppi, matrícula 506, Agente Administrativo, a partir de 02 de
maio de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 02 de maio de 2018.

Udo Döhler
Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1871201 e o
código CRC D03FC77C.

DECRETO Nº 31.643, de 15 de maio de 2018.
Promove admissão.

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

ADMITE, por tempo determinado, até 19 de maio de 2018, na Secretaria de Educação, a partir
de 14 de maio de 2018, com base no inciso VI, do artigo 2º da lei citada:

João Carlos Mendes, matrícula 49.815 , para o cargo de Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Geografia.

Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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.

Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018

3 de 135
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1860298 e o
código CRC CBD8CDA2.

DECRETO Nº 31.644, de 15 de maio de 2018.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 14 de maio de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Jéssica Luiz de Carvalho, matrícula 49.189, para o cargo de Professor Ensino Fundamental
Inglês.

Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1860350 e o
código CRC 7B57C179.

DECRETO Nº 31.645, de 15 de maio de 2018.
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Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 21 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Solange dos Santos Carvalho, matrícula 49.817, no cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1860407 e o
código CRC 6CEE9FF3.

DECRETO Nº 31.669, de 16 de maio de 2018.
Promove exoneração.
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O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266/08 e a Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018,
EXONERA, na Secretaria da Fazenda, a partir de 10 de maio de 2018:
- Bruna Lais Maia, do cargo de Coordenador II da Área de Cartografia Cadastral.

Udo Döhler
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1871261 e o
código CRC B9284DE8.

DECRETO Nº 31.646, de 15 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 18 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Andreia Heinz Pessoa, matrícula 49.816, no cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais.
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Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1860450 e o
código CRC 35B19F5B.

DECRETO Nº 31.670, de 16 de maio de 2018.
Promove exoneração.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266/08 e a Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018,
EXONERA, na Secretaria da Fazenda, a partir de 10 de maio de 2018:
- Alexandre Sornas Pizani, do cargo de Coordenador I da Área de Apoio à
Fiscalização de Tributos, o qual ocupava interinamente.

Udo Döhler
Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1871271 e o
código CRC 52A2F45B.

DECRETO Nº 31.647, de 15 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 17 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Sandra Regina da Rosa Angeli, matrícula 49.811, no cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1860485 e o
código CRC B2F989B5.

DECRETO Nº 31.671, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº
266/08 e a Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018,
NOMEIA, na Secretaria da Fazenda, a partir de 11 de maio de 2018:
- Alexandre Sornas Pizani, para o cargo de Coordenador II.

Udo Döhler
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1871303 e o
código CRC FE2AEDCA.

DECRETO Nº 31.648, de 15 de maio de 2018.
Promove nomeação.
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O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 15 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Rogério Francisco Fiedler, matrícula 36.607, no cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1860520 e o
código CRC 065AB6A0.

DECRETO Nº 31.672, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

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

NOMEIA, na Secretaria da Fazenda, a partir de 11 de maio de 2018:

Cadastral.

- Bruna Lais Maia, para o cargo de Coordenador I da Área de Cartografia

Udo Döhler
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1871321 e o
código CRC 2F2C1FF6.

DECRETO Nº 31.674, de 16 de maio de 2018.
Promove exoneração e nomeação.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II e o art. 33, § 2º, inciso I,
ambos da Lei Complementar nº 266/08 e a Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018,
EXONERA, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 15 de maio de 2018:
- Adriana Cristina Klein, do cargo de Coordenador I.
NOMEIA, na Secretaria de Cultura e Turismo, a partir de 16 de maio de 2018:
- Adriana Cristina Klein, para o cargo de Gerente de Patrimônio e Museus.
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Udo Döhler
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1871949 e o
código CRC ABF5DA9A.

DECRETO Nº 31.649, de 15 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 18 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Cleide Teodoro Fernandes Martins, matrícula 49.809, no cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1861308 e o
código CRC A1FBD901.

DECRETO Nº 31.673, de 16 de maio de 2018.
REDISTRIBUI CARGO DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO.
O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e Considerando que o art.
84, VI, alínea "a", da Constituição Federal, confere privativamente ao Presidente da República
competência parar dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos;
considerando que idêntica competência, em face do princípio da simetria, é
conferida ao Prefeito Municipal para dispor sobre a organização e funcionamento da administração
municipal;
considerando que tal competência está prevista no art. 68, IX, XII e XIII, da Lei
Orgânica do Município de Joinville;
considerando que o art. 36, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2.008,
permite a redistribuição de servidores do quadro permanente, que tem por escopo o ajustamento de
lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços;
considerando que a redistribuição cargos de provimento em comissão, de livre
nomeação e exoneração, funda-se, igualmente, na necessidade do ajustamento da lotação e da força
de trabalho às necessidades do serviço, inocorrendo aumento de despesa, nem criação ou extinção
de órgãos públicos;
considerando que o § 1º, do art. 5º, da Lei nº 8.363, de 25 de janeiro de 2017, e o
§ 1º, do art. 6º, da Lei Complementar 495, de 16 de janeiro de 2018, que autorizam o Executivo,
por decreto, definir ou completar competências dos cargos,
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DECRETA:
Art. 1º Fica redistribuído um (01) cargo de Supervisor, do Hospital Municipal São
José para a Secretaria da Saúde, a partir de 16 de maio de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Udo Döhler
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1871904 e o
código CRC 141645C0.

DECRETO Nº 31.650, de 15 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 18 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Joanise Maria da Silva Monteiro, matrícula 49.808, no cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.
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Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1861336 e o
código CRC E892E420.

DECRETO Nº 31.651, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 16, da Lei Complementar n.º 266, de 05 de abril de 2008,
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
- Debora Fraga Voos, matrícula 9198-8, para o cargo de Técnico em
Enfermagem, a partir de 07 de maio de 2018.
Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretaria de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870106 e o
código CRC AAB2C650.

DECRETO Nº 31.652, de 16 de maio de 2018.
Promove admissão.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições e em conformidade com a
Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,
Admite por Tempo Determinado, até 20 de dezembro de 2018, no Hospital Municipal São José, a
partir de 16 de abril de 2018, com base no inciso VII, do art. 2º da citada lei:
- Thiago Barauna Lopes da Silva, matrícula 9187-7, para o cargo de Médico
Plantonista Oncologista Cirurgião.
Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretaria de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870130 e o
código CRC F66701FC.

DECRETO Nº 31.653, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 16, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
- Elaine Diello do Amaral Pacheco, matrícula 7077-7, para o cargo de
Enfermeiro, a partir de 07 de maio de 2018.
Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretaria de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870162 e o
código CRC 8D7F25DC.

DECRETO Nº 31.654, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 16, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
- Adriane Klempows, matrícula 9199-9, para o cargo de
Enfermagem, a partir de 07 de maio de 2018.

Técnico em

Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretaria de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1870220 e o
código CRC 296890D9.

DECRETO Nº 31.655, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 21 de maio de 2018, na Secretaria da Saúde:

Raphael Santos da Silva, matrícula 49.820, no cargo de Técnico em Enfermagem.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1870507 e o
código CRC 8B3F5678.

DECRETO Nº 31.656, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 21 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Maria Laura Mafra, matrícula 49.821, no cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental Séries
Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1870532 e o
código CRC F77751C0.

DECRETO Nº 31.657, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 21 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Regiane Cristina de Freitas, matrícula 49.822, no cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1870620 e o
código CRC CFA988BF.

DECRETO Nº 31.658, de 16 de maio de 2018.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 14 de maio de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Marisete Romaniv, matrícula 49.823, para o cargo de Auxiliar de Educador.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870648 e o
código CRC DB92F1FE.
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DECRETO Nº 31.659, de 16 de maio de 2018.

Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 14 de maio de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Sandra Luiza Carlesso, matrícula 49.824, para o cargo de Auxiliar de Educador.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870682 e o
código CRC 831C01AA.

DECRETO Nº 31.660, de 16 de maio de 2018.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 14 de maio de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Alessandra de Azevedo, matrícula 49.825, para o cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870716 e o
código CRC 3D5E12F3.

DECRETO Nº 31.661, de 16 de maio de 2018.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 14 de maio de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Magaly Domingues de Siqueira, matrícula 49.827, para o cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870765 e o
código CRC DFBA943A.

DECRETO Nº 31.662, de 16 de maio de 2018.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria da Saúde, a partir
de 14 de maio de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Afonso Augusto Braga de Souza Brito, matrícula 49.828, para o cargo de Médico Plantonista
Clínica Médica.
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870783 e o
código CRC 6864BE67.

DECRETO Nº 31.663, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 22 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Sandra de Fátima Vaz Fagundes, matrícula 49.829, no cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.
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Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870809 e o
código CRC 9FC180FF.

DECRETO Nº 31.664, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de21 de maio de 2018, na Secretaria de Educação:

Angelica Boehler de Borba, matrícula: 49.830, no cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

Udo Döhler
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870824 e o
código CRC 4A332362.

DECRETO Nº 31.665, de 16 de maio de 2018.
Promove admissão.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria da Saúde, a partir
de 14 de maio de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

Vítor Vieira Piseta, matrícula 49.826, para o cargo de Médico Plantonista Clínica Médica.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870854 e o
código CRC B5141B2F.

DECRETO Nº 31.666, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008.

NOMEIA
a partir de 22 de maio de 2018, na Secretaria da Saúde:

Edgilson Antonio dos Santos, matrícula 49.831, no cargo de Técnico em Enfermagem.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870866 e o
código CRC D436D9A5.

DECRETO Nº 31.667, de 16 de maio de 2018.
Promove admissão.

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

ADMITE, por tempo determinado, até 26 de junho de 2018, na Secretaria de Educação, a partir
de 15 de maio de 2018, com base no inciso VI, do artigo 2º da lei citada:

Danielli Dias de Pontes Lemos, matrícula 49.832 , para o cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

Udo Döhler
Prefeito

Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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 1870895 e o
código CRC B8E97F34.

DECRETO Nº 31.675, de 16 de maio de 2018.
Promove nomeação.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 16, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
- Vanessa de Souza de Freitas, matrícula 9202-2, para o cargo de Enfermeiro, a
partir de 14 de maio de 2018.
Udo Döhler
Prefeito
Francieli Cristini Schultz
Secretária de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:35, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
16/05/2018, às 18:18, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1871969 e o
código CRC A18D1991.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.UDS
PORTARIA 3809/2018

O Secretário de Gestão de Pessoas 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 Leandro Cesar Manarim, matrícula 45.501 e Lara Cristiane da
Luz Jaski, matrícula 41.559, indicados pelos servidores da área;
e os servidores Ana Lucia Alves Urbanski, matrícula 25.795 e Roger de
Azevedo, matrícula 35.684, indicados pelo dirigente máximo do órgão;
para composição de comissão para realização da segunda avaliação de
desempenho no estágio probatório do servidor Joice Mara Martins, matrícula 48.631.
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 11/05/2018, às 10:36, 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 1837715 e o
código CRC F827C86D.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 004/2018

O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
004/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa COOPERTTERJ - Cooperativa de Transportes e Terraplenagem da
Região de Joinville CNPJ 05.154.812/0001-05, que tem por objeto contratação de
retroescavadeira 4x4 para atender os serviços de zeladoria pública realizados pela
Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba nas suas respectivas áreas de abrangência, conforme
PREGÃO PRESENCIAL nº 161/2015.

Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
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– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 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.
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, revogando a portaria
Documento SEI nº 1047308 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1853892 e o
código CRC F8E9D7CE.
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PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 017/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
410/2015, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa JC Locações de Máquinas Eireli ME, que tem por objeto a
Contratação de mini-escavadeira hidráulica com operador e fornecimento de combustível
para atender os serviços de zeladoria pública realizados pela Subprefeitura de Pirabeiraba
nas suas respectivas áreas abrangidas.
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Efetivo: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 do contrato e das ordens
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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.
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, revogando a portaria documento SEI
nº 1048112 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.
Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1861902 e o
código CRC 028075A3.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 016/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
364/2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa Osmar José Rosa EPP, inscrita no C.N.P.J. n º 86.966.728/0001-98,
que
tem
por
objeto
a contratação
de
um
caminhão
basculante
com
capacidade
de
10m³
para
atender
os
serviços
de
zeladoria
pública
realizado pelas Subprefeituras. Pregão Eletrônico nº 124/2017.
,
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Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matricula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 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.
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, revogando a portaria SEI
nº 1393160 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 11/01/2018.
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Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1861665 e o
código CRC 8A1104FC.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 015/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
346/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa Transportes Lenschow Ltda ME, CNPJ 06.035.925/0001-54 que
tem por objeto contratação de caminhão basculante com capacidade de 5m3 e diferencial
reduzido, para transporte de diversos materiais para atender os serviços de zeladoria pública
realizados pelas Subprefeituras nas suas respectivas áreas de abrangência, conforme
PREGÃO PRESENCIAL n° 126/2016.
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
Suplente: Rina Ribeiro Branco Ferreira - Matrícula: 38634
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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 o processo de compra 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 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.
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, revogando a portaria SEI nº
1047726 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1861560 e o
código CRC 7210B387.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 014/2018
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O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
335/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa JC Locações de Máquinas Eireli, CNPJ 09.686.119/0001-34 que
tem por objeto serviço de caminhão com carroceria aberta de 7 metros, com guindauto,
capacidade de até 7 toneladas, com fornecimento de combustível e motorista/operador para
carregamento de tubos e outros materiais diversos, conforme especificações abaixo, na forma
de PREGÃO PRESENCIAL n° 153/2016.
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 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.
VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o edital ou contrato e com a lei;
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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, revogando a portaria SEI nº
1047678 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1861460 e o
código CRC 334892F8.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 013/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
326/2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa JC Locações de Máquinas Eireli CNPJ 09.686.119/0001-34, que
tem por objeto a contratação de Retroescavadeira 4x4 para atender os serviços de zeladoria
pública realizado pelas Subprefeituras. Pregão Eletrônico nº 169/2017.
,
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
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Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matricula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 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.
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, revogando a portaria
documento SEI nº 1324037 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 07/12/2017.
Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1861296 e o
código CRC 865D089A.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 012/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
317/2015, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa Transportes Lenschow Ltda ME CNPJ 06.035.925/0001-54, que
tem por objeto a contratação de serviços de caminhões basculantes com capacidade para 10m3
para atender os serviços de Zeladoria Pública realizados pelas Subprefeituras nas suas
respectivas áreas de abrangência, conforme Pregão Presencial Nº 053/2015.

Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
Suplente: Rina Ribeiro Branco Ferreira - Matrícula: 38634
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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 o processo de compra 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 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.
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, revogando a portaria
documento SEI nº 1047615 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1861121 e o
código CRC 2FD422DF.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 011/2018
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 - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
255/2012, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa JC Locações de Máquinas Ltda ME CNPJ 09.686.119/0001-34, que
tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviço com Escavadeira
Hidráulica, para execução de serviços gerais conforme descrição no Anexo I do edital, na
forma de Pregão Presencial nº. 056/2012.
,
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 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.
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,
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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, revogando a portaria SEI nº
1047568 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1860858 e o
código CRC 8D86C651.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 010/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula, no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Nomear os seguintes servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de Contrato nº 154/2018, firmado entre
o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba e a empresa Los
Borges Transportes e Terraplenagem Ltda - EPP, que tem por objeto a contratação de
motoniveladora para atender os serviços de zeladoria pública realizado pelas subprefeituras nas suas
respectivas áreas de abrangência.
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
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Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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.
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, revogando a
portaria Documento SEI nº 1718377 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 09/04/2018.
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Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1860605 e o
código CRC 5739BEF6.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 009/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
108/2018, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba e
a empresa Terraplenagem MF Ltda ME, inscrita no C.N.P.J. n º 12.443.142/0001-02, que tem por
objeto a contratação de Rolo Compactador para atender os serviços de zeladoria pública. Pregão
Eletrônico nº 175/2017.
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matricula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
Suplente: Rina Ribeiro Branco Ferreira - Matrícula: 38634.
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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 o processo de compra 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 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.
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, revogando a portaria
Documento SEI nº 1611156 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 14/03/2018.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1854948 e o
código CRC CB58E905.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 008/2018
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O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,

Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
036/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa Hardt Transportes Ltda CNPJ 18.138.306/0001-74, que tem por
objeto contratação de caminhões basculantes, diferencial duplo, com capacidade para 10m³
para atender os serviços de Zeladoria pública realizados pelas Subprefeituras nas suas
respectiva as áreas de abrangência, conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 259/2015.

Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 do contrato e das ordens
emanadas pela Unidade Gestora do contrato, informando ao preposto, em tempo hábil, todas
as ocorrências e providências tomadas;
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VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo de referência,
relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se possa
dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.
VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o edital ou contrato e com a lei;
VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado,
devendo ser observado 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, revogando a portaria
Documento SEI nº 1047506 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1854857 e o
código CRC 28FF07D2.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 007/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
015/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa COOPERTTERJ - Cooperativa de Transportes e Terraplenagem da
Região de Joinville CNPJ 05.154.812/0001-05, que tem por objeto contratação de
retroescavadeira 4x4 para atender os serviços de zeladoria pública realizados pela
Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba nas suas respectivas áreas de abrangência, conforme
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PREGÃO PRESENCIAL nº 161/2015.

Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 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.
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.
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria SEI nº
1047463- SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1854653 e o
código CRC 8F496BD3.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 006/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
006/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa Rogério Andrioli EPP CNPJ 85.097.574/0001-82, que tem por objeto a
contratação de serviço de escavadeira hidráulica modelo CAT 315 ou similar, para atender os
serviços de Zeladoria pública realizados pela Subprefeitura na sua respectiva área de
abrangência, conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 077/2015.
,
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol - Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
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Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509
– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
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 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 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.
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, revogando a portaria
documento SEI nº 1047387- SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1854462 e o
código CRC 1F9196FE.

PORTARIA SEI - SPP.GAB/SPP.NAD

PORTARIA Nº 005/2018
O Secretário da Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba, Gilson Fagundes de
Paula no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 31.297 de 18 de Abril de 2018 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,
Resolve:
Art. 1º - Que os servidores abaixo estarão compondo a Comissão de Fiscalização do Contrato nº
005/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE-Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba e a empresa COOPERTTERJ-Cooperativa de Transporte e Terraplenagem da
Região de Joinville, que tem por objeto a Contratação de retroescavadeira 4x4 (dupla tração), com
operador para atender os serviços de zeladoria pública realizados pela Subprefeitura de Pirabeiraba
nas suas respectivas áreas de abrangência.
Fiscais:
– Fiscal Requisitante e/ou Técnico:
Efetivo: Alceonir Bertol- Matrícula: 49800
Efetivo: Marlon Merkle - Matrícula: 48600
Suplente: Fernando Cisz - Matrícula: 27791
Suplente: Claudemir Damas - Matrícula: 42509

– Fiscal Administrativo:
Efetivo: Vanderlei Pendzura - Matrícula: 48817
Suplente: Rina Ribeiro Branco Ferreira - Matrícula: 38634
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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 o processo de compra 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 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.
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, revogando a portaria documento SEI
nº 1047745 - SPP.GAB/SPP.NAD, de 28/08/2017.
Rua Joinville, 13.500 - CEP 89239-220 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
Documento assinado eletronicamente por Gilson Fagundes de Paula,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 15/05/2018, às 13:20, 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 1854181 e o
código CRC D566D5F0.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.UDS
PORTARIA 3813/2018

O Secretário de Gestão de Pessoas, no exercício de suas atribuições e em
conformidade com o Art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de
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2008, resolve:
NOMEAR
os servidores Silvana Peixer, matrícula 38061 e Vivian de Farias Dhein,
matrícula 45734, indicados pelos servidores da área;
e os servidores Andreia Paulo Kalfeld, matrícula 38292 e Fernanda Schulze,
matrícula 44250, indicados pelo dirigente máximo do órgão;
para composição de comissão para realização da 1ª avaliação de desempenho no
estágio probatório do servidor Gisele Aparecida Modesto de Oliveira, matrícula 49087.

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 10/05/2018, às 17:12, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1838113 e o
código CRC 69E76BAF.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 267-GAB/SE-2018
Revoga a Portaria nº 187-GAB/SE-2015 e nomeia
novos membros para compor o Conselho Escolar
da Escola Municipal Professor Oswaldo Cabral,
referente Gestão 2018 - 2020, e atendendo as
determinações da Resolução nº 468/2015/CME.
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O Secretário de Educação do Município de Joinville, no uso das suas atribuições legais,
R E SO L V E :
Art. 1º - Nomear membros para compor o Conselho Escolar da Escola Municipal Professor
Oswaldo Cabral, referente Gestão 2018 - 2020, atendendo as determinações da Resolução nº
468/2015/CME.
I - Representante dos Estudantes
Titular - Natalia Soares
Suplente - Tainara Carolina Nasario
II - Representante dos Pais e/ou responsáveis
Titular - Carlos Eduardo Cunha
Suplente - Roberto Marino André
III - Representante dos Membros do magistério
Titular - Maria Aparecida Ramos Gragero
Suplente - Mirian da Silva
IV - Direção da Unidade Escolar
Membro Nato - Carlos Roberto da Silva
V - Representante dos Demais Funcionários da Unidade Escolar
Titular - Arnaldo Luiz Soares
VI - Representante dos Membros da comunidade da região
Titular - Maricleia Adriana Gonçalves
Suplente - Jandira Stasiak
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 15 de maio de 2018.
Roque Antonio Mattei
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Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 19:20, 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 1861583 e o
código CRC 3FCD34E5.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 266-GAB/SE-2018
Revoga a Portaria nº 300-GAB/SE-2015 e nomeia
novos membros para compor o Conselho Escolar
da Escola Municipal Professor José Motta Pires,
referente Gestão 2018 - 2020, e atendendo as
determinações da Resolução nº 468/2015/CME.
O Secretário de Educação do Município de Joinville, no uso das suas atribuições legais,
R E SO L V E :
Art. 1º - Nomear membros para compor o Conselho Escolar da Escola Municipal Professor José
Motta Pires, referente Gestão 2018 - 2020, atendendo as determinações da Resolução nº
468/2015/CME.
I - Representante dos Estudantes
Titular - Ana Luísa Cantú
Suplente - Sarah Becker Maldaner
II - Representante dos Pais e/ou responsáveis
Titular - Jani Becker Maldaner
Suplente - Sidinéia Barbi Delbianco
III - Representante dos Membros do magistério
Titular - Fabiane Patrícia Kasprowicz dos Santos
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Suplente - Adriana Carla da Cunha
IV - Direção da Unidade Escolar
Membro Nato - Zenaide de Souza Nazario
V - Representante dos Demais Funcionários da Unidade Escolar
Titular - Armindo Moreira Lemes
Suplente - Sueli Buccio Prochnow
VI - Representante dos Membros da comunidade da região
Titular - Jozelina Fabichaki
Suplente - Elisa Kerbes
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 15 de maio de 2018.
Roque Antonio Mattei
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 19:20, 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 1861452 e o
código CRC CDF64328.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 265-GAB/SE-2018
Revoga a Portaria nº 226-GAB/SE-2015 e nomeia
novos membros para compor o Conselho Escolar
da Escola Municipal Professora Maria Regina
Leal, referente Gestão 2018 - 2020, e atendendo as
determinações da Resolução nº 468/2015/CME.
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O Secretário de Educação do Município de Joinville, no uso das suas atribuições legais,
R E SO L V E :
Art. 1º - Nomear membros para compor o Conselho Escolar da Escola Municipal Professora Maria
Regina Leal, referente Gestão 2018 - 2020, atendendo as determinações da Resolução nº
468/2015/CME.
I - Representante dos Estudantes
Titular - Alessandra Rodrigues Gonzaga
Suplente - Pietra Vitória de Melo
II - Representante dos Pais e/ou responsáveis
Titular - Viviane Nascimento Espíndola
Suplente - Iza Ana Vidi de Borba
III - Representante dos Membros do magistério
Titular - Kariny Von Dentz
Suplente - Josie Nunes Leite
IV - Direção da Unidade Escolar
Membro Nato - Cláudia Monteiro Roque
V - Representante dos Demais Funcionários da Unidade Escolar
Titular - Selma de Souza
Suplente - Sandra Regina da Silva Fix
VI - Representante dos Membros da comunidade da região
Titular - Dorotéia Orsi de Sá
Suplente - Gabriel Motta Mello Verli
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 15 de maio de 2018.
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Roque Antonio Mattei
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 19:20, 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 1859827 e o
código CRC 5B2595E9.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 264-GAB/SE-2018
Revoga a Portaria nº 203-GAB/SE-2015 e nomeia
novos membros para compor o Conselho Escolar
da Escola Municipal Governador Pedro Ivo
Campos,
referente Gestão 2018 - 2020, e
atendendo as determinações da Resolução nº
468/2015/CME.
O Secretário de Educação do Município de Joinville, no uso das suas atribuições legais,
R E SO L V E :
Art. 1º - Nomear membros para compor o Conselho Escolar da Escola Municipal Governador Pedro
Ivo Campos, referente Gestão 2018 - 2020, atendendo as determinações da Resolução nº
468/2015/CME.
I - Representante dos Estudantes
Titular - Hágata Jahisa Leite Kener
Suplente - Henrique Gomes Inácio
II - Representante dos Pais e/ou responsáveis
Titular - Juliane Miranda Schurhaus
Suplente - Everson Inácio
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III - Representante dos Membros do magistério
Titular - José Luiz da Veiga
Suplente - Maicon Voigt
IV - Direção da Unidade Escolar
Membro Nato - Isolete Alves Vicente Salomon
V - Representante dos Demais Funcionários da Unidade Escolar
Titular - Sharon Danielle Nogueira Argus Izauro
Suplente - Nadir Sprott
VI - Representante dos Membros da comunidade da região
Titular - Sabrina Kellen Borges Agostinho Holtz
Suplente - Eliete de Borba
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 15 de maio de 2018.
Roque Antonio Mattei
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 19:20, 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 1859377 e o
código CRC 7F720E58.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD
PORTARIA Nº 263-GAB/SE-2018
Revoga a Portaria nº 191-GAB/SE-2015 e nomeia
novos membros para compor o Conselho Escolar
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da Escola Municipal Padre Valente Simioni,
referente Gestão 2018 - 2020, e atendendo as
determinações
da
Resolução
nº
468/2015/CME.

O Secretário de Educação do Município de Joinville, no uso das suas atribuições legais,
R E SO L V E :
Art. 1º - Nomear membros para compor o Conselho Escolar da Escola Municipal Padre Valente
Simoni, referente Gestão 2018 - 2020,
atendendo as determinações da Resolução nº
468/2015/CME.
I - Representante dos Estudantes
Titular - Maria Luisa Silva Pires
Suplente - Carlos Eduardo de Barros
II - Representante dos Pais e/ou responsáveis
Titular - Eulália Aparecida Fodi
Suplente - Juliana da Silva Alano Schmidt
III - Representante dos Membros do magistério
Titular - Marilei Schackow Moraes
Suplente - Ana Manoela Goulart Cerimele
IV - Direção da Unidade Escolar
Membro Nato - Célia Koprowski
Valdicléa Machado da Silva
V - Representante dos Demais Funcionários da Unidade Escolar
Titular - Zélia dos Santos Oliveira
Suplente - Eliane Bittencourt
VI - Representante dos Membros da comunidade da região
Titular - Elisiane Aparecida Tavares
Suplente - Eliane Budal Luiz
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Joinville, 15 de maio de 2018.
Roque Antonio Mattei
Secretário de Educação
Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 19:20, 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 1859307 e o
código CRC 4EC27E98.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
PORTARIA Nº 166/2018
O Controlador Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº 266/08, alterada
pela Lei Complementar nº 495/18 resolve:
Designar os servidores ZENAIDE FERNANDES MACHADO, WAGNER
RICARDO DOS SANTOS HYPPOLITO e JANE PACHECO NUNES, sob a presidência da
primeira, para conduzir a Sindicância Investigatória nº 21/18, a fim de apurar os fatos e supostas
responsabilidades em relação ao acidente de trânsito ocorrido no dia 12/04/18, envolvendo o veículo
Gol, placa QIW 3611, da Secretaria de Assistência Social, conforme Boletim de Ocorrência nº
02273-2018-01641 e demais fatos narrados no Anexo Sei 1866338.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 16/05/2018, às 09:11, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1866360 e o
código CRC 597229C1.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
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PORTARIA Nº 167/2018
O Controlador Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº 266/08, alterada
pela Lei Complementar nº 495/18 resolve:
Designar as servidoras NATÁLIA DENK, JULIANA DE SOUZA FERMINO e
ANGELA ELCIRA DE MORAES RECHIA PASQUALI, sob a presidência da primeira, para
conduzir Sindicância Investigatória nº 22/18, a fim de apurar os fatos e responsabilidades em
relação ao acidente de trânsito ocorrido no dia 27/04/18, envolvendo o veículo Voyage , placa QJO
2901, da Secretaria de Assistência Social, conforme Boletim de Ocorrência nº 00086-2018-0001201
e demais fatos narrados no Anexo 1866585.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 16/05/2018, às 09:10, 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 1866605 e o
código CRC 4634F330.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD
PORTARIA n°. 98/2018

Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 191/2018

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

RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato 191/2018, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência
Social / Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Fernando de Aviz - EPP, cujo
objeto é aquisição de Papel A-4, na forma de Pregão Eletrônico nº 149/2017.
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Titular: Carlos César Marques – Matrícula: 28.884
Titular: Valnei Rogério Bérgamo – Matrícula: 20.047
Titular: Rosângela Betencourt – Matrícula: 22.150
1º Suplente: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula: 46.071

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 técnicas e a qualidade;

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

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

VI - 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;

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

VIII - rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
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contratado, devendo ser observado neste caso o que estabelece 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.

Vagner Ferreira de Oliveira
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 14:18, 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 1863959 e o
código CRC 1181C653.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD
PORTARIA n°. 97/2018

Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 190/2018
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O Secretário de Assistência Social, no exercício de suas atribuições,

RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato 190/2018, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência
Social/ Fundo Municipal de Assistência Social, cujo objeto é aquisição de papel toalha
para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, na
forma de Pregão Eletrônico nº 210/2017.
Titular: Carlos César Marques – Matrícula: 28.884
Titular: Valnei Rogério Bérgamo – Matrícula: 20.047
Titular: Rosângela Betencourt – Matrícula: 22.150
1º Suplente: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula: 46.071

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 técnicas e a qualidade;

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

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

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

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

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

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.

Vagner Ferreira de Oliveira
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 14:18, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1863918 e o
código CRC 0DECEC6E.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD
PORTARIA n°. 96/2018

Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato
nº 437/2015

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

RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato nº 437/2015, firmado entre o Município de Joinville e o Sr. Anderson Costa e a sra.
Mislene Michels, cujo objeto é a contratação de um imóvel situado à rua João Luiz de
Miranda Coutinho, nº 845, Bairro Paranaguamirim - Joinville/SC, contendo área total
do terreno de 502,28 m² (Quinhentos e dois vírgula vinte e oito metros quadrados),
contendo uma edificação em alvenaria de 599,20 m² (Quinhentos e noventa e nove
vírgula vinte metros quadrados), matriculado sob o nº 21.246, no livro 2/Registro
Geral, na 3º Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária 13.11.23.21.7012.0000,
na forma de Dispensa de Licitação nº276/2015.

Titular: Iara Lúcia Pereira – Matricula: 13.126
Titular: Cleiton José Barbosa – Matricula: 47.093
Titular: Adriana Ferreira A. da Silveira – Matricula: 42.161
1º Suplente: Gislaine Maia de Lima – Matricula: 39.466
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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 o processo de compra conferindo os preços,
as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

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

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

VI - 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;

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

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

IX - propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
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X - manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do Contrato.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 26/2018, publicada em 20/02/2018.

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

Vagner Ferreira de Oliveira
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 14:18, 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 1863793 e o
código CRC 0E9E1BC2.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD
PORTARIA GABP N° 061/2018 - DETRANS

Designação de função gratificada

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
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RESOLVE:
Designar o servidor Ricardo Gaedke, matrícula 746, para a função Gratificada
Pleno ligada ao Setor de Sinalização, a partir de 02 de maio de 2018.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:03, 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 1868148 e o
código CRC BA2F81A6.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 058/2018 - DETRANS
Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
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Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa Satélite Comercial EIRELLI-EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 82.629.072/0001-67, originada por meio do processo licitatório de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2017, para o item 21, que possui por objeto o registro
de preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente para atender a
demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem utilizados no
Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.

A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 185/2017 – DETRANS, de 01 de
setembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
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Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:11, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1863251 e o
código CRC 5F06ED0E.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 057/2018 - DETRANS
Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa Satélite Comercial EIRELLI - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 82.629.072/0001-67, originada por meio do processo licitatório de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2017, para os itens 01, 02, 08, 13 e 27, que possui
por objeto o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de
expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a
serem utilizados no Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
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- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 184/2017 – DETRANS, de 04 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:11, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1863191 e o
código CRC 35A0C5B1.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 056/2018 - DETRANS

Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ
O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa Satélite Comercial EIRELLI-EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 82.629.072/0001-67, originada por meio do processo licitatório de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2017, para os itens 23 e 33, que possui por objeto o
registro de preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente para
atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem utilizados
no Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
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Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 183/2017 – DETRANS, de 04 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:11, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1863137 e o
código CRC A101C8D7.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 055/2018 - DETRANS
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Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ
O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa RSUL EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.066.477/0001-84, originada por meio do processo licitatório de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 015/2017, para o item 05, que possui por objeto o registro de preços para
futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da
Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem utilizados no Departamento de
Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
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administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;

Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 182/2017 – DETRANS, de 04 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, 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 1862771 e o
código CRC EF482008.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 054/2018 - DETRANS

Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico
nº 015/2017 - PMJ

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;

Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018

81 de 135

RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa RSUL EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.066.477/0001-84, originada por meio do processo licitatório de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 015/2017, para o item 29, que possui por objeto o registro de preços para
futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da
Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem utilizados no Departamento de
Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 181/2017 – DETRANS, de 04 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.
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Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:09, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1862744 e o
código CRC AD854DEE.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD
PORTARIA GABP N° 053/2018 - DETRANS

Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ
O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa RSUL EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.066.477/0001-84, originada por meio do processo licitatório de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 015/2017, para os itens 03, 04, 11 e 12, que possui por objeto o registro de
preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente para atender a
demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem utilizados no
Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
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Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – À comissão compete:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 180/2017 – DETRANS, de 04 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1862701 e o
código CRC E455860B.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 051/2018 - DETRANS
Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ
O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa FERNANDO DE AVIZ - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.362.737/0001-78, originada por meio do processo licitatório de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2017, para os itens 09, 17 e 19, que possui por objeto
o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente
para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem
utilizados no Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
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I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;

Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 191/2017 – DETRANS, de 05 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, 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 1862481 e o
código CRC 65BB952E.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 052/2018 - DETRANS
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Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Administração e
Planejamento, com a empresa FERNANDO DE AVIZ - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
05.362.737/0001-78, originada por meio do processo licitatório de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 015/2017, para os itens 10 e 25, que possui por objeto o registro de preços
para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente para atender a demanda
da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem utilizados no Departamento
de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
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administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;

Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 190/2017 – DETRANS, de 05 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, 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 1862530 e o
código CRC 00F71B0C.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 059/2018 - DETRANS
Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
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RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa Satélite Comercial EIRELLI - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 82.629.072/0001-67, originada por meio do processo licitatório de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2017, para o item 14, que possui por objeto o registro
de preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente para atender a
demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem utilizados no
Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 186/2017 – DETRANS, de 04 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização para esta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.
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Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:12, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1863290 e o
código CRC C2FABF47.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 060/2018 - DETRANS

Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ
O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa Satélite Comercial EIRELLI - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 82.629.072/0001-67, originada por meio do processo licitatório de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2017, para os itens 06, 07, 20 e 22, que possui por
objeto o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de
expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a
serem utilizados no Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
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Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 187/2017 – DETRANS, de 04 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.
Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:12, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1863323 e o
código CRC 287F0228.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 050/2018 - DETRANS
Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ
O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa FERNANDO DE AVIZ - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.362.737/0001-78, originada por meio do processo licitatório de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2017, para os itens 18, 24, 26, 28, 32, 34, 36 e 37,
que possui por objeto o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de
materiais de expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville, a serem utilizados no Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
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I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;

Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 189/2017 – DETRANS, de 05 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, 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 1862416 e o
código CRC C51CCCE0.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 049/2018 - DETRANS
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Institui Comissão para Fiscalização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº
015/2017 - PMJ
O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços –
Pregão Eletrônico nº 015/2017, firmada entre o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria
de Administração e Planejamento, com a empresa FERNANDO DE AVIZ - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.362.737/0001-78, originada por meio do processo licitatório de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2017, para o item 30, que possui por objeto o registro
de preços para futuro e eventual fornecimento de aquisição de materiais de expediente para atender a
demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, a serem utilizados no
Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
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administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;

Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 188/2017 – DETRANS, de 15 de
dezembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização desta Ata de Registro de Preços.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:07, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1862357 e o
código CRC 5BB15377.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 046/2018 - DETRANS
Institui Comissão para Fiscalização de Ata de Registro de Preços nº 10/2017
O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
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Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
10/2017, firmada entre o Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS com a empresa
Limpexcel Produtos de Limpeza Ltda. – EPP, CNPJ nº 07.483.630/0001-03, originada por meio
do processo licitatório de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2017, nos itens nº 19,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 e 43; que possui por objeto o
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene, para utilização
nas dependências do Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS.
A comissão fica asssim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – À comissão compete:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 147/2017 – DETRANS, de 01 de
setembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
10/2017.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2017.
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Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:04, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1861855 e o
código CRC 93B1BCF3.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD

PORTARIA GABP N° 047/2018 - DETRANS

Institui Comissão para Fiscalização de Ata de Registro de Preços nº 11/2017

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
11/2017, firmada entre o Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS com a empresa
Comercializza Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. – ME, CNPJ nº. 10.712.308/000113, originada por meio do processo licitatório de Pregão Presencial para Registro de Preços nº
004/2017, nos itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 38 e 42;
que possui por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e
higiene, para utilização nas dependências do Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
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- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – À comissão compete:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;
Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 148/2017 – DETRANS, de 01 de
setembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
11/2017.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.
Joinville, 15 de maio de 2017.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:05, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1861911 e o
código CRC E1DBF41A.

PORTARIA SEI - DETRANS.GAB/DETRANS.NAD
PORTARIA GABP N° 048/2018 - DETRANS
Institui Comissão para Fiscalização de Ata de Registro de Preços nº 12/2017

O Diretor Presidente do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, no
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Decreto nº 28.973, de 17 de maio
de 2017, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 378, de 04 de julho de 2012,
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 418, de 03 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
12/2017, firmada entre o Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS com a empresa Eco
Comércio de Materiais e Serviços EIRELI – ME, CNPJ nº 21.083.770/0001-15, originada por
meio do processo licitatório de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2017, nos itens
nº 44, 45, 46 e 47; que possui por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de
materiais de limpeza e higiene, para utilização nas dependências do Departamento de Trânsito de
Joinville – DETRANS.
A comissão fica assim constituída:
Fiscais Efetivos:
- Luidmila Dematte Feitosa, matrícula 655
- Patrícia Negherbon, matrícula 751
- Simone Hasselmann, matrícula 406
Fiscais Suplentes:
- Dione Cristina Kruger Pavanello, matrícula 731
- Jordane Priscila Graudin Von Indelt, matrícula 590
Art. 2º – Compete a comissão:
I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preços; II –
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atestar a prestação do fornecimento, conforme as especificações do processo de 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 pela contratada refere-se ao material
que foi autorizado e efetivamente entregue no período; IV – manter cópia da Ata de Registro de
Preços, assim como o edital de licitação, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas; V – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com a Ata de Registro de Preços e com a lei; VI – rejeitar serviços que
estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, devendo ser observado o que
reza a Ata de Registro de Preços e o ato licitatório; VII – propor aplicação das sanções
administrativas em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas da Ata de Registro de
Preços;

Art. 3º – Revogar a Portaria GABP n° 149/2017 – DETRANS, de 01 de
setembro de 2017, que instituía comissão para a fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
12/2017.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra-se no
término do período de vigência desta Ata de Registro de Preços.

Joinville, 15 de maio de 2018.
Bráulio César da Rocha Barbosa
Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 11:06, 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 1861936 e o
código CRC 7B324974.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.NGP
Portaria nº 037/2018
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O Secretário de Administração e Planejamento 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:

Art. 1º Nomear os seguintes servidores para compor a Comissão para realização
da avaliação final de desempenho no estágio probatório do servidor Edson Fernandes
Marcos, matrícula 46580.
I - Indicados pelos servidores da área:
a) Nilson de Souza Mira Junior, matrícula 35747; e
b) Renato Gonzaga, matrícula 46296.
II - Indicados pelo dirigente do órgão:
a) Nilton Rohricht Junior, matrícula 40514; e
b) Giovanni Scaini, matrícula 44055.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 14:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1868980 e o
código CRC 51F12B9B.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.NGP
Portaria nº 038/2018

O Secretário de Administração e Planejamento 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:
Art. 1º Nomear os seguintes servidores para compor a Comissão para realização
da avaliação final de desempenho no estágio probatório do servidor Vitor Machado de Araújo,
matrícula 46564.
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I - Indicados pelos servidores da área:
a) Renata da Silva Aragão, matrícula 38192; e
b) Pércia Blasius Borges, matrícula 24395.
II - Indicados pelo dirigente do órgão:
a) Clarkson Wolf, matrícula 20188; e
b) Makelly Diani Ussinger, matrícula 38158.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 14:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1866954 e o
código CRC 1AB6116A.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.NGP
Portaria nº 036/2018

O Secretário de Administração e Planejamento 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:
Art. 1º Nomear os seguintes servidores para compor a Comissão para realização
da avaliação final de desempenho no estágio probatório do servidor Frederic Prusse, matrícula
46609.
I - Indicados pelos servidores da área:
a) Ricardo Lopes Bez Fontana, matrícula 40228; e
b) Michel Nassib Fonseca, matrícula 40208.
II - Indicados pelo dirigente do órgão:
a) Rafael Sant Anna dos Santos, matrícula 46475; e
b) Fabio Guilherme de Carvalho, matrícula 44053.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 14:15, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1869039 e o
código CRC A6A86FD2.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD
Portaria n° 082/2018
Nomeia servidor
Fernando Krelling, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,
Resolve:
Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 15
de maio de 2018:

Alessandro Andrades, no cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Operacional do Vereador
Richard Harrison Chagas dos Santos – PMDB.

Registre-se e comunique-se!
Gabinete da Presidência, 15 de maio de 2018.
Fernando Krelling
Presidente
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:48, 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 1865410 e o
código CRC C6597C2B.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD
Portaria n° 083/2018
Exonera servidores
Fernando Krelling, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,
Resolve:
Exonerar, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 16
de maio de 2018:

Leila Maria Pereira Habitzreuter, do cargo de Assessor Especial da Presidência;
José Carlos dos Santos, do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência.
Registre-se e comunique-se!
Gabinete da Presidência, 15 de maio de 2018.
Fernando Krelling
Presidente
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:48, 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 1865421 e o
código CRC 489A03E7.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.NAD
PORTARIA SEI 4132 SGP.GAB/SGP.NAD

A Secretária de Gestão de Pessoas, no exercício de suas atribuições,
Resolve ,
Art.1º - Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 004//2014, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Joinville e a empresa Rudnick Empreendimentos Ltda, cujo objeto é a locação de
imóvel localizado na rua Itajai, nº 190, Bairro Centro - Joinville/SC, destinado a Unidade de Saúde
do Servidor (Ambulatório), - Secretaria de Gestão de Pessoas :
Fiscais
Franciane Moreno - matrícula :37303
Ana Lúcia Alves Urbanski- matrícula: 25795
Joseane Klein de Oliveira Vieira - matrícula : 44263
Art.2º - Aos fiscais do contrato compete:
I- esclarecer dúvidas do presposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;
II- fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
III- atestar a prestação do serviço, conforme as especializações 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
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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, revogando a Portaria de 10 de
fevereiro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:34, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1871568 e o
código CRC F71F5963.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.NAD
PORTARIA SEI 4131 SGP.GAB/SGP.NAD

A Secretária de Gestão de Pessoas, no exercício de suas atribuições,
Resolve ,
Art.1º - Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 379/2016, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Joinville e a empresa Rudnick Empreendimentos Ltda, cujo objeto é a locação de
imóvel localizado na rua Itajai, nº 180, Bairro Centro - Joinville/SC, destinado a ampliação da
Unidade de Saúde do Servidor (Ambulatório), incorporando a Área de Qualidade de Vida Secretaria de Gestão de Pessoas :
Fiscais
Franciane Moreno - matrícula :37303
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Ana Lúcia Alves Urbanski- matrícula: 25795
Joseane Klein de Oliveira Vieira - matrícula : 44263
Art.2º - Aos fiscais do contrato compete:
I- esclarecer dúvidas do presposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;
II- fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
III- atestar a prestação do serviço, conforme as especializações 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, revogando a Portaria de 10 de
fevereiro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, às 17:34, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1871411 e o
código CRC C83DDBF4.

EDITAL SEI Nº 1860150/2018 - DETRANS.UNO

Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Joinville, 15 de maio de 2018.
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE JOINVILLE - DETRANS
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA
LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL
IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO
ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES)
RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO,
OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257,
PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 619/2016 DO
CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO
INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO
8 DO CTB
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 20 / 2018
SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU
INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS
PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA)
DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO
À JARI.
ATANIR ANTUNES
AUTORIDADE DE TRÂNSITO
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA
LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL
IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ANEXO
ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES)
RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS,
APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E
SEGUINTES DO CTB.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO
COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 8790 891 / 2018
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO
COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 8793 388 / 2018
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO
COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 21 / 2018

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR
SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS
PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA)
DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM
VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.
Esta publicação possui como anexo(s) o(s) documento(s) SEI nº - 1860153.
ATANIR ANTUNES
AUTORIDADE DE TRÂNSITO
Documento assinado eletronicamente por Atanir Antunes, Gerente, em
15/05/2018, às 12:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1860150 e o
código CRC 8F91DB77.

EDITAL SEI Nº 1869648/2018 - SAMA.AAJ

Joinville, 16 de maio de 2018.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS

Considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial o
princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville –
SAMA CIENTIFICA e NOTIFICA os interessados de que foi proferido o Julgamento de 2ª
Instância Administrativa dos Processos Administrativos Ambientais – PAAs abaixo listados pelo
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA, que verificou a incidência da prescrição
intercorrente, fundamentado na Súmula COMDEMA nº 02/2017, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 9.784/1999 e Decreto Federal nº 6.514/2008, retornando os autos para 1ª instância
administrativa, sendo os processos abaixo listados ARQUIVADOS, sem prejuízo de novas sanções
caso constatadas a ocorrência de infrações ambientais.

PAA nº AIA nº

NOME / RAZÃO SOCIAL

FATO GERADOR

0322/10 0181/10 Paulo Schulze

Terraplanagem/PRAD

0392/12 3946/12 Construtora Radavilli Ltda
0411/13 3403/13

CV Oleskovicz Incorporações e Empreendimentos
Ltda ME

Supressão de
Vegetação
Supressão de
Vegetação

Publique-se.
Jonas de Medeiros
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
Documento assinado eletronicamente por Jonas de Medeiros,
Secretário (a), em 16/05/2018, 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 1869648 e o
código CRC 2AB9B5F2.

EDITAL SEI Nº 1869590/2018 - SAMA.AAJ

Joinville, 16 de maio de 2018.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO
AMBIENTAIS

Fundamentado nos termos dos artigos 143, §2°, III, e 148, §2º, da Lei
Complementar n° 29/96 – Código Municipal do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal
n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, em especial o
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, em especial
o
princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville –
SAMA CIENTIFICA os interessados e NOTIFICA os autuados que foram lavrados os Autos de
Infração Ambiental, que deram origem aos Processos Administrativos Ambientais – PAAs abaixo
listados, considera-se intimado o infrator 05 (cinco) dias após a publicação deste, na forma do
artigo 143, §4º da LC nº 29/96. Depois de intimado, o infrator dispõe do prazo de 20 (vinte) dias
úteis (art. 145, LC nº 29/96) para, querendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, que deverá ser
protocolada na sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, situada na Rua Anita Garibaldi,
nº 79, Joinville/SC.

PAA nº AIA nº

VALOR (UPMs) NOME / RAZÃO SOCIAL

FATO GERADOR

0687/17 3670/17 05 (cinco)

Marines Fátima Pereira da Silva Terraplanagem

0864/17 3691/17 20 (vinte)

Anadir dos Santos

Terraplanagem

Publique-se.
Jonas de Medeiros
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
Documento assinado eletronicamente por Jonas de Medeiros,
Secretário (a), em 16/05/2018, 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 1869590 e o
código CRC 7E67E9B2.

EXTRATO SEI Nº 1858863/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 14 de maio de 2018.
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 de Apostilamento
a Ata de Registro de Preços nº 015/2017 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria
de Administração e Planejamento, representada pelo Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Satélite Comercial Ltda EPP, que versa sobre aquisição de materiais de expediente
para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville. O Município
apostila a Ata de Registro de Preços incluindo a dotação orçamentária nº 816/2018 Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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27.61001.6.122.1.2.2345.0.339000. Fonte 606 - Superávit de Recurso Próprio Indiretas Departamento de Trânsito e Transporte - DETRANS. Justifica-se para fins de adequação
orçamentária. Em conformidade com o ofício SEI nº 1836490 - DETRANS.NAD.
Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 15/05/2018, às 17:16, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 17:49, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1858863 e o
código CRC 1763A07B.

EXTRATO SEI Nº 1858896/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 14 de maio de 2018.
O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 3º Termo de Apostilamento
a Ata de Registro de Preços nº 015/2017 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria
de Administração e Planejamento, representada pelo Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Satélite Comercial Ltda EPP, que versa sobre futura e eventual aquisição de materiais
de expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville.
O Município apostila a Ata de Registro de Preços incluindo a dotação orçamentária nº 816/2018 27.61001.6.122.1.2.2345.0.339000. Fonte 606 - Superávit de Recurso Próprio Indiretas Departamento de Trânsito e Transporte - DETRANS. Justifica-se para fins de adequação
orçamentária. Em conformidade com o ofício SEI nº 1836463 - DETRANS.NAD.
Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 15/05/2018, às 17:16, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 17:49, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1858896 e o
código CRC A30BAC19.

EXTRATO SEI Nº 1859730/2018 - SAP.USU.ACO

Joinville, 15 de maio de 2018.
O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 2º Termo de Apostilamento
a Ata de Registro de Preços nº 015/2017 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria
de Administração e Planejamento, representada pelo Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Satélite Comercial Eireli EPP, que versa sobre a futura e eventual aquisição de
materiais de expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville.
O
Município
apostila
a
Ata
de
Registro
de
Preços
incluindo a dotação orçamentária nº 816/2018 - 27.61001.6.122.1.2.2345.0.339000. Fonte 606 Superávit de Recurso Próprio Indiretas - Departamento de Trânsito e Transporte - DETRANS.
Justifica-se para fins de adequação orçamentária. Em conformidade com o ofício SEI nº 1836339 DETRANS.NAD.
Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 15/05/2018, às 17:17, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 17:49, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1859730 e o
código CRC E7655DCB.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI
O Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos interessados o Extrato
da Ata de Registro de Preços nº 221/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº 247/2017, para
futura e eventual Aquisição de medicamentos antimicrobianos: Item 50, Hospfar Indústria e
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, valor total R$ 3.267.000,00 (três milhões duzentos e
sessenta e sete mil reais). A Ata encontra-se apensa ao Edital.

Jean Rodrigues da Silva
Diretor Presidente
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 16:01, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1854786 e o
código CRC A3ECBC58.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI
O Fundo Municipal de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato
da Ata de Registro de Preços nº 227/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº 031/2018, para
futura e eventual Aquisição de Análogos de Insulina para atendimento aos pacientes demandantes
de ações judiciais contra o Município de Joinville/SC: Itens 7, 8 e 9, Eli Lilly do Brasil Ltda , valor
total R$ 5.021.045,00 (cinco milhões, vinte e um mil quarenta e cinco reais). A Ata encontra-se
apensa ao Edital.
Jean Rodrigues da Silva
Secretário Municipal da Saúde
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 15:59, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1854024 e o
código CRC CBDE906A.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI
O Fundo Municipal de Saúde leva ao conhecimento dos interessados o Extrato
da Ata de Registro de Preços nº 228/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2018, para
futura e eventual Aquisição de Análogos de Insulina para atendimento aos pacientes demandantes
de ações judiciais contra o Município de Joinville/SC: Itens 1, 2 e 3, Infinity Medicamentos Eireli
Epp, valor total R$ 65.722,50 (sessenta e cinco mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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centavos). A Ata encontra-se apensa ao Edital.
Jean Rodrigues da Silva
Secretário Municipal da Saúde
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 15:59, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1853690 e o
código CRC 5F671C55.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI
O Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos interessados o Extrato
da Ata de Registro de Preços nº 251/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº 031/2018, para
futura e eventual Aquisição de dietas enterais: Itens 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 18, Support Produtos
Nutricionais Ltda, valor total R$ 551.000,00 (quinhentos e cinquenta e um mil reais). A Ata
encontra-se apensa ao Edital.
Jean Rodrigues da Silva
Diretor Presidente
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 16:01, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864083 e o
código CRC CDA356B5.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1863805/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1617/2018. Empresa
Contratada: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA, para Aquisição de Materiais Médicos para Hemodiálise, Cirurgias Urológicas e Bolsas
Coletoras para o Hospital Municipal São José. Valor de R$ 9.064,80 (nove mil sessenta e quatro
reais e oitenta centavos). Emitida em 07/05/2018.
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018

115 de 135
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1863805 e o
código CRC 08710533.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1864732/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1265/2018. Empresa
Contratada: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para Aquisição de
Material Médico Hospitalar, agulhas, cateteres, drenos e seringas, para atendimento aos pacientes do
Hospital Municipal São José. Valor de R$ 34.290,83 (trinta e quatro mil duzentos e noventa reais e
oitenta e três centavos). Emitida em 15/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864732 e o
código CRC 9DC3DF7B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1864768/2018 HMSJ.UFFH.AGC
O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 1266/2018. Empresa
Contratada: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para Aquisição de
Material Médico Hospitalar, agulhas, cateteres, drenos e seringas, para atendimento aos pacientes do
Hospital Municipal São José. Valor de R$ 34.160,00 (trinta e quatro mil cento e sessenta reais).
Emitida em 15/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:58, 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 1864768 e o
código CRC 11C4CD73.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1864105/2018 SES.UCC.AGT
O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 477/2018. Empresa
Contratada: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
HOSPITALARES, para Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento de demanda das
Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade. Valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Emitida em 06/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864105 e o
código CRC 33B10BEB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1864107/2018 SES.UCC.AGT
O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 478/2018. Empresa
Contratada: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
HOSPITALARES, para Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento de demanda de
pacientes de uso domiciliar, com distribuição gratuita, nas Unidades de Saúde da Atenção Básica
(Farmacia escola). Valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Emitida em 06/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864107 e o
código CRC 27963074.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1864382/2018 SES.UCC.AGT
O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 476/2018. Empresa
Contratada: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, para Aquisição de
curativos especiais para atender as unidades da secretaria de saúde. Valor de R$ 31.110,00 (trinta e
um mil cento e dez reais). Emitida em 06/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864382 e o
código CRC 963EE8F5.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1864431/2018 SES.UCC.AGT
O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 689/2018. Empresa
Contratada: FERNANDO DE AVIZ EPP, para Aquisição de materiais de copa e cozinha para
suprir as necessidades das unidades de Vigilância em Saúde. Valor de R$ 14.140,00. Emitida em
08/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864431 e o
código CRC 074687D1.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1858716/2018 SES.UCC.AGT
O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 544/2018. Empresa
Contratada: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, para
Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento de demanda de pacientes de uso
domiciliar, com distribuição gratuita, nas Unidades de Saúde da Atenção Básica. Valor de R$
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25.422,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais). Emitida em 11/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1858716 e o
código CRC 807BC7FE.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1858719/2018 SES.UCC.AGT
O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 545/2018. Empresa
Contratada: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, para
Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento de demanda das Unidades de Saúde da
Atenção Básica. Valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Emitida em 11/04/2018.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1858719 e o
código CRC A49FA32A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865531/2018 SEGOV.UAD
Número: 357/2018
Empenho: 518/2018
Ata de Registro de Preços: 08/2018
Detentora: JANARA COMÉRCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE
BREAK PARA EVENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Coffee Break
para evento Programa conhecendo o legislativo com a Escola Municipal Elizabeth Von Dreifuss,
data: 17/05/2018, quantidade estimada de 42 pessoas”)
Data: 14/05/2018
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018

119 de 135

Valor da autorização: R$ 87,00 (oitenta e sete reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:48, 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 1865531 e o
código CRC A840AF9B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865541/2018 SEGOV.UAD
Número: 358/2018
Empenho: 518/2018
Ata de Registro de Preços: 08/2018
Detentora: JANARA COMÉRCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE
BREAK PARA EVENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Coffee Break
para evento Programa conhecendo o legislativo com o Colégio Elias Moreira, data: 18/05/2018,
quantidade estimada de 54 pessoas”)
Data: 14/05/2018
Valor da autorização: R$ 99,00 (noventa e nove reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865541 e o
código CRC B1D0096A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865548/2018 SEGOV.UAD
Número: 359/2018
Empenho: 518/2018
Ata de Registro de Preços: 08/2018
Detentora: JANARA COMÉRCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE
BREAK PARA EVENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Coffee Break
para evento Programa conhecendo o legislativo com Escola Municipal Professor Oswaldo Cabral,
data: 21/05/2018, quantidade estimada de 49 pessoas”)
Data: 14/05/2018
Valor da autorização: R$ 94,00 (noventa e quatro reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865548 e o
código CRC EA6B7EC9.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865554/2018 SEGOV.UAD

Número: 360/2018
Empenho: 518/2018
Ata de Registro de Preços: 08/2018
Detentora: JANARA COMÉRCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE
BREAK PARA EVENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Coffee Break
para evento Programa conhecendo o legislativo com o CEI Lírio do Campo, data: 22/05/2018,
quantidade estimada de 55 pessoas”)
Data: 14/05/2018
Valor da autorização: R$ 250,60 (duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865554 e o
código CRC C5E7A3AA.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865561/2018 SEGOV.UAD
Número: 361/2018
Empenho: 517/2018
Ata de Registro de Preços: 09/2018
Detentora: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E
INTERMUNICIPAIS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Programa
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Conhecendo o Legislativo – Escola Municipal Profª Maria Magdalena Mazzolli, dia 16/05, 21
passageiros).

Data: 15/05/2018
Valor da autorização: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865561 e o
código CRC 217A7768.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865567/2018 SEGOV.UAD
Número: 362/2018
Empenho: 517/2018
Ata de Registro de Preços: 09/2018
Detentora: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E
INTERMUNICIPAIS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Programa
Conhecendo o Legislativo – Escola Municipal Elizabeth Von Dreifuss, dia 17/05, 42 passageiros).
Data: 15/05/2018
Valor da autorização: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
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demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865567 e o
código CRC 902D5402.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865572/2018 SEGOV.UAD
Número: 363/2018
Empenho: 517/2018
Ata de Registro de Preços: 09/2018
Detentora: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E
INTERMUNICIPAIS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Programa
Conhecendo o Legislativo – Colégio Elias Moreira, dia 18/05, 48 passageiros).
Data: 15/05/2018
Valor da autorização: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:49, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865572 e o
código CRC 90E5CBB2.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865575/2018 SEGOV.UAD
Número: 364/2018
Empenho: 517/2018
Ata de Registro de Preços: 09/2018
Detentora: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E
INTERMUNICIPAIS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Programa
Conhecendo o Legislativo – Escola Municipal Professor Oswaldo Cabral, dia 21/05, 48
passageiros).
Data: 15/05/2018
Valor da autorização: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, 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.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865575 e o
código CRC 76E8776B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865578/2018 SEGOV.UAD
Número: 365/2018
Empenho: 517/2018
Ata de Registro de Preços: 09/2018
Detentora: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
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Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E
INTERMUNICIPAIS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Programa
Conhecendo o Legislativo – CEI Lírio do Campo, dia 22/05, 48 passageiros).

Data: 15/05/2018
Valor da autorização: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, 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.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865578 e o
código CRC 507E7C06.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865582/2018 SEGOV.UAD
Número: 366/2018
Empenho: 517/2018
Ata de Registro de Preços: 09/2018
Detentora: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E
INTERMUNICIPAIS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Programa
Conhecendo o Legislativo – visita dos Vereadores Mirins à Prefeitura Municipal de Joinville, dia
24/05, 27 passageiros).
Data: 15/05/2018
Valor da autorização: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
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demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, 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.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865582 e o
código CRC 310F1A8E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865587/2018 SEGOV.UAD
Número: 367/2018
Empenho: 519/2018
Ata de Registro de Preços: 01/2018
Detentora: L&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP
Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A
CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE, NO EXERCÍCIO DE 2018. (360 unidades de
leite longa vida integral, 1 litro, marca: Realta)
Data: 15/05/2018
Valor da autorização: R$ 1.087,20 (mil, oitenta e sete reais e vinte centavos)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, 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.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1865587 e o
código CRC 740281AD.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 1865659/2018 SEGOV.UAD

Número: 356/2018
Empenho: 518/2018
Ata de Registro de Preços: 08/2018
Detentora: JANARA COMÉRCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE
BREAK PARA EVENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE (Coffee Break
para evento Programa conhecendo o legislativo com a Escola Municipal Maria Magdalena Mazzoli,
data: 16/05/2018, quantidade estimada de 21 pessoas”)
Data: 14/05/2018
Valor da autorização: R$ 46,00 (quarenta e seis reais)
FERNANDO KRELLING
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 16/05/2018, às 13:48, 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 1865659 e o
código CRC 98E14B30.

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 1864149/2018 - SES.UCC.AGT

Joinville, 15 de maio de 2018.
Contrato: 035/2018 - Período: 14/05/2018 à 14/05/2019.
Empresa: MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018
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CNPJ 02.956.455/0001-00.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de equipamentos, com
fornecimento de kits/reagentes, acessórios, insumos, materiais e complementos, para a realização de
Coleta e Triagem laboratorial (Agulhas/Tubos/Descartadores), exames especiais de Hematologia
(Grupo Sanguíneo, Coombs Indireto e VHS), Bioquímica (Hemoglobina Glicada) e Urinálise
(Parcial de Urina), para atender a demanda do Laboratório Municipal de Joinville (LMJ), conforme
Pregão Eletrônico nº. 062/2018.
Valor: R$ 121.380,00 (cento e vinte e um mil trezentos e oitenta reais).
Verba: 289 – 2.46001.10.302.6.2.2289.0.339000 – Fonte de Recurso 238.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864149 e o
código CRC E203CCAE.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SEI Nº 1865062/2018 - SAP.USU.ADI
O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados a Dispensa de Licitação nº 133/2018,
destinada a Contratação emergencial de 07 (sete) vagas em serviço de acolhimento institucional
para idosos, de forma integral e ininterrupta conforme Resolução nº. 109/2009, do Conselho
Nacional de Assistência Social. Um serviço ofertado para pessoas com 60 anos ou mais, de
ambos os sexos. Fornecedor: IVONE SALETE FACHINELLO - ME. Valor Total: R$
108.600,00. Fundamento legal: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores Parecer Jurídico SEI nº 1862503 de 15 de maio de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 15/05/2018, às 16:57, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 15/05/2018, às 18:38, 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 1865062 e o
código CRC BC1B4FFF.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 1855373/2018 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2018

Com base no que preceitua o artigo 25, caput e inciso II e artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), é inexigível a licitação para contratação abaixo
especificada:
OBJETO: Contratação de fornecedor para ministrar capacitação, “In Company”, para
Administradores da CAJ.
CONTRATADA: INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
(IBGC), inscrita no CNPJ sob o nº 01.082.331/0001-80.
VALOR: R$ 41.400,00, (quarenta e um mil e quatrocentos reais).
Joinville/SC, 14 de maio de 2018.
LUANA SIEWERT PRETTO
Presidente

FILIPE SCHÜÜR
Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro

Documento assinado eletronicamente por Marcos Rogerio Bezerra,
Empregado(a) Público(a), em 14/05/2018, às 14:10, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Filipe Schuur, Diretor(a)
Administrativo(a), em 16/05/2018, às 09:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 16/05/2018, às 09:55, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1855373 e o
código CRC D8C91F96.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 1853665/2018 - CAJ.DICAF.GSL.CLC
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COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2018
Com base no que preceitua o artigo 25, caput e inciso I, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos), é inexigível a licitação para contratação abaixo especificada:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS HELICOIDAIS
DA MARCA NETZSCH.
CONTRATADA: NETZSCH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 82.749.987/0001-06
PRAZO: 90 (noventa) dias
VALOR: R$ 13.476,43, (treze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos).
Joinville/SC, 14 de maio de 2018.
LUANA SIEWERT PRETTO - Diretora Presidente
FILIPE SCHÜÜR - Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro
Documento assinado eletronicamente por Filipe Schuur, Diretor(a)
Administrativo(a), em 14/05/2018, às 09:43, 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 Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 15/05/2018, às 17:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1853665 e o
código CRC 37E8F66D.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 1864471/2018 - HMSJ.UFFH.AGC

Joinville, 15 de maio de 2018.
Contrato: 020/2018 (assinado em 19/01/2018).
1º Termo Aditivo ACRESCENDO o Contrato em 2,59% do valor inicial, equivalente a R$
9.000,00 (nove mil reais), com vigência do contrato até 31/12/2018, contado a partir da data de sua
assinatura. Para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários o valor do contrato passará de R$
347.663,96 (trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis
centavos) para R$ 356.663,96 (trezentos e cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e três reais
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e noventa e seis centavos). Este acréscimo se faz necessário conforme solicitação através da
Memorando 1703449SEI Nº /2018 - HMSJ.UAD.CAME e DESPACHO SEI N°
1803973/2018 - HMSJ.GAB. Termo assinado em 15/05/2018.
Objeto: Aquisição e Órteses, Próteses e Materiais Especiais nas Especialidades de Cirurgia
Neurológica, Bucomaxilofacial e Traumato Ortopedia, na forma do Pregão Presencial nº
069/2016.
Empresa: ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Verba: Dotação Orçamentária nº 3.47001.10.302.6.2.2304.0.339000 - F:238 - código reduzido
315
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864471 e o
código CRC CFCFC584.

AVISO DE ANULAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL, SEI Nº 1858393/2018 DETRANS.NAD

O Departamento de Trânsito de Joinville leva ao conhecimento dos interessados e
proponentes que decide ANULAR o processo licitatório Pregão Presencial nº 035/2017,
destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação,
substituição e manutenção de placas de sinalização vertical de regulamentação,
advertência e indicação, pintura de meio fio no Município de Joinville, conforme despacho
de Decisão da Autoridade Superior, a fim de preservar a lisura procedimental e a
legalidade da presente licitação, respeitar adequadamente o procedimento de contraditório
e a ampla defesa dos licitantes, bem como no intuito de evitar impugnações que obstem a
contratação do objeto ou causem a demora, tendo em vista o interesse público na
manutenção da sinalização e na segurança do trânsito de Joinville. Fica fixado o prazo de
05 (cinco) dias úteis para recurso, contados da data desta publicação, na forma do Art. 109,
inciso I, alínea c, da Lei nº. 8.666/93.
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Documento assinado eletronicamente por Glaucus Folster, Servidor (a)
Público (a), em 14/05/2018, às 16:54, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Braulio Cesar da Rocha
Barbosa, Diretor (a) Presidente, em 15/05/2018, às 14:38, 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 1858393 e o
código CRC F242559F.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 1864929/2018 - SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José de Joinville HOMOLOGA o Pregão Eletrônico SRP nº
116/2018 (Banco do Brasil n° 714877), destinado à Aquisição de saneantes para uso hospitalar.
Item 6 - Medpoa Comércio de Material Hospitalar Ltda. - ME, no valor unitário de R$ 30,00 e valor
total de R$ 15.000,00. Itens 7, 12, 15, 20, 24, 25 - Miranda & Georgini Ltda, valor total de R$
88.796,00. Item 21 - Comercial Multville Ltda EPP, no valor unitário de R$ 2,64 e valor total de R$
52.800,00. Jean Rodrigues da Silva, Diretor Presidente. 16/05/18.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/05/2018, às 17:32, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864929 e o
código CRC 4B0AB335.

ERRATA SEI Nº 1864319/2018 - HMSJ.UFFH.AGC

Joinville, 15 de maio de 2018.
Extrato de Autorização de Fornecimento Nº 1848122/2018, de 11 de maio de 2018, publicado no
Nº 940, quarta-feira, 16 de maio de 2018

133 de 135

Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 937, de 11 de maio de 2018.
Onde se lê:
Empresa Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, para
Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de material de papelaria, de limpeza e de
copa através do Pregão Eletrônico n.º 005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º
5/2017-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º
296/2018. [...]
Leia-se:
Empresa Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, para
Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de Medicamentos através do Pregão
Eletrônico n.º 005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º
296/2018. [...]

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/05/2018, às 22:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1864319 e o
código CRC 1E0E63BF.

ERRATA SEI Nº 1867535/2018 - SGP.NAD

Joinville, 16 de maio de 2018.

PORTARIA Nº 3817/SGP, de 10 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville nº 936, de 11 de maio de 2018.

Onde se lê: Cibeli de Andrade Engler, matrícula 18.131, para função gratificada de
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coordenação, com valor correspondente a 50% do vencimento base do servidor,
Leia-se: Cibeli de Andrade Engler, matrícula 18.131, para função gratificada de
coordenador da Área de Medicina do Trabalho, com valor correspondente a 50% do
vencimento base do servidor.

Onde se lê: Milena Alves, matrícula 42.795, para função gratificada de coordenação, com
valor correspondente a 50% do vencimento base do servidor.
Leia-se: Milena Alves, matrícula 42.795, para função gratificada de coordenador da Área de
Medicina do Trabalho, com valor correspondente a 50% do vencimento base do servidor.

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 16/05/2018, 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 1867535 e o
código CRC 8D2E50F2.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 1858308/2018 - 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 habilitação, referente ao edital
de CREDENCIAMENTO nº 039/2018 destinado
a seleção de instituições/empresas
especializadas, na área de ensino, para prestação de serviços visando o atendimento de 2.151
crianças de 5 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira
etapa da Educação Básica. Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão
decide INABILITAR: Centro Educacional Infantil Príncipe da Paz e HABILITAR: Elisângela
Lucas Alves - ME - C.E.I. Presentes de Deus e Centro de Educação Infantil Presentes de Deus Ltda
- ME - CEI Presentes de Deus - Unidade II. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
interposição de recursos. A ata da reunião para julgamento da habilitação 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 136/2017
Documento assinado eletronicamente por Silvia Mello Alves,
Coordenador (a), em 15/05/2018, às 15:18, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1858308 e o
código CRC 2A42F2A6.

RESUMO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEI Nº 1857318/2018 - 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 licitatório de Tomada de Preços nº 014/2018 destinada à contratação de empresa para
execução de serviços de engenharia e arquitetura destinados a confecção e instalação de 19
paraciclos metálicos, em uma área aproximada 42,16 m² junto a Estação da Cidadania
Central e a confecção e instalação de 28 paraciclos metálicos em uma área aproximada 73,56
m², junto a Estação da Cidadania Pirabeiraba. Após análise da proposta, em observância ao
item 9.5.2 do edital, a Comissão retificou a proposta, mantendo o valor unitário e a quantidade,
corrigindo o produto, restando como valor total proposto para o Lote 1 - R$ 19.465,49 e Lote 2 23.373,18. Assim, a Comissão decide CLASSIFICAR: Nantes Comércio e Serviços Ltda. Deste
modo, a Comissão declara vencedora do certame, com o menor preço: Nantes Comércio e Serviços
Ltda. com o o valor de: LOTE 1 - R$ 19.465,49 e LOTE 2: 23.373,18. Fica aberto o prazo de 5
(cinco) dias úteis para interposição de recursos. A ata da reunião para julgamento das propostas
encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados através do site www.joinville.sc.gov.br no link
licitações.
Silvia Mello Alves - Presidente da Comissão – Portaria nº 136/2017
Documento assinado eletronicamente por Silvia Mello Alves,
Coordenador (a), em 15/05/2018, às 14:36, 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 1857318 e o
código CRC 7AB7A27A.
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