
    Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 575, DE 08 DE
OUTUBRO DE 2021.
 

Altera o art. 17, inciso II, da Lei Complementar nº
389, de 27 de setembro de 2013, que dispõe acerca
do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU e do Sistema de
Avaliação de Imóveis no âmbito do Município.
 

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

 

Art. 1º O inciso II, do art. 17 da Lei Complementar nº 389, de 27 de setembro de
2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. (…)

II - para imóveis cujo uso seja não residencial:

a) 1% (um por cento), quando utilizado para fins de serviços e instituições,
exceção para os casos previstos na alínea "e" deste inciso;

b) 1,5 % (um e meio por cento), quando utilizado para fins comerciais;

c) 2,5% (dois e meio por cento), quando utilizado para fins industriais;

d) 3% (três por cento), quando utilizado para fins de cooperativas de crédito que
se destinem a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus
associados;

e) 5% (cinco por cento), quando utilizado para fins de instituição financeira;"
(NR)
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Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 08/10/2021, às 15:50, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010623044 e o
código CRC 6402C5B7.

 

LEI Nº 9.018, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
 

Altera o art. 5º da Lei nº 3.575, de 13 de outubro
de 1997. 

 

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

 

Art. 1º O art. 5.º da Lei n. º 3.575, de 13 de outubro de 1997, passará a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 5º (...) 

§ 1º A Taxa de Gerenciamento do Sistema de Transporte será devida a cada
exercício, nas seguintes condições:

I - em parcela única ao valor de 01 (uma) UPM (Unidade Padrão Municipal)
vigente, para o serviço escolar;

II - de abril a setembro de cada exercício, em 6 (seis) parcelas mensais,
correspondente ao valor de 67% (sessenta e sete por cento) do valor da UPM (Unidade Padrão
Municipal) vigente, para os demais serviços especiais.

§ 2º A Taxa de Gerenciamento do Sistema de Transporte terá vencimento no dia
10 (dez) de setembro do respectivo exercício, para o serviço escolar e no dia 10 (dez) de cada mês
devido para os demais serviços especiais, antecipando-se o pagamento para o primeiro dia útil
anterior caso o vencimento ocorra em dia não útil." (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022. 
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Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 08/10/2021, às 15:50, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010635646 e o
código CRC B7D68A0D.

 

LEI Nº 9.016, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.
 

Altera o inciso III, do art. 3º da Lei nº 8.879, de 19
de outubro de 2020, que define as competências do
Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do
Município de Joinville. 
 

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

 

Art. 1º Fica alterado o inciso III, do art. 3º da Lei nº 8.879, de 19 de outubro de
2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º ...

...

III - 6 (seis) representantes do Poder Público Municipal." (NR)

 

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

 

Adriano Bornschein Silva  

Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 07/10/2021, às 20:07, 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 0010635603 e o
código CRC 476657D3.

 

LEI Nº 9.017, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
 

Reduz, excepcionalmente e de forma transitória,
enquanto vigorar o período de Estado de
Calamidade Pública, decretada pelo Estado de
Santa Catarina, para fins de enfrentamento da
pandemia de COVID-19, o valor da Taxa de
Gerenciamento do Sistema de Transporte,
incidente sobre os serviços de Transporte Escolar,
prevista na Lei Municipal nº 3.575, de 13 de
outubro de 1997.
 

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

 

Art. 1º Fica reduzido, para o exercício fiscal de 2021, o valor da Taxa de
Gerenciamento do Sistema de Transporte, incidente sobre o serviço de Transporte Escolar, para 01
(uma) UPM (Unidade Padrão Municipal), para cada veículo autorizado a realizar o serviço de
transporte, que deverá ser paga em parcela única, com vencimento em 10 de outubro de 2021.

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e permanecerá em
vigor enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública, decretada pelo Estado de Santa Catarina,
para fins de enfrentamento da pandemia de COVID-19 reconhecida pelo Decreto Estadual
nº 1.371, de 14 de julho de 2021.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 08/10/2021, às 15:50, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010623037 e o
código CRC E5CE2774.

DECRETO Nº 44.516, de 08 de outubro de 2021.

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 de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, a partir de 13 de
outubro de 2021:

 

- Sheila Patrony, para o cargo de Coordenadora II da Unidade de Economia.

 

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 08/10/2021, às 18:01, 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 0010713588 e o
código CRC 0005B977.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

 

PORTARIA Nº 021/2021
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O Secretário da Subprefeitura Nordeste, Paulo Mendes Castro, no exercício de
suas atribuições,

 

Resolve,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
368/2021,  firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa, MCA Assessoria,
Importação e Comércio Ltda, referente a aquisição de peças para as roçadeiras, para atender
as necessidades das Subprefeituras. Pregão Eletrônico nº 171/2021.

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza - Matrícula 45631

Jane Costa Damásio - Matrícula 25756

Marcos Aurélio do Nascimento - Matrícula 16329

 

Suplente:

Marines de Oliveira de Amorim - Matrícula nº 24186

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

período;

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 07/10/2021, às 12:02, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010689631 e o
código CRC 9C3221C9.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIRETORIA

Alteração na estrutura organizacional da Gerência de
Governança, Riscos e Conformidade 

PORTARIA Nº 2879/2021

 

O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições legais, e de
acordo com o disposto no art. 31, inciso I, alínea "c" do Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville:

 

RESOLVE:

Art. 1º Criar a área de gestão de inovação da Companhia Águas de Joinville, a qual será liderada
pelo ocupante do cargo comissionado/função gratificada de Gestor de Inovação.

 

Art. 2º Recriar a área de gestão de riscos da Companhia Águas de Joinville, a qual será liderada
pelo ocupante do cargo comissionado/função gratificada de Gestor de Riscos.

 

Art. 3º São atribuições das novas áreas:

I. Atribuições da Gestão de Inovação (GRC.GDI):

-  Articular parcerias com atores do ecossistema de inovação da região;
- Realizar estudos sobre mecanismos e instrumentos de inovação aderentes a CAJ e liderar o
estabelecimento de termos de cooperação técnica;
- Propor políticas, procedimentos e programas que subsidiem a inovação na CAJ;
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- Apoiar os projetos de inovação que façam parte da Agenda de Inovação da CAJ;
- Elaborar e gerir programas de incentivo a inovação internos e externos.

 

II. Atribuições da Gestão de Riscos (GRC.GRI)

 

- Auxiliar no estabelecimento e revisão de políticas e procedimentos voltados a gestão de
riscos, em consonância com as melhores práticas do mercado vigentes;
- Auxiliar na elaboração e revisão de objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas
voltadas a gestão de riscos;
- Auxiliar na elaboração e revisão de Planos de Gestão de Riscos, tais como: PAE,
Gerenciamento de Crise e Plano de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres;
- Elaborar e ministrar treinamentos voltados a gestão de riscos, buscando a consolidação da
cultura de gestão de riscos na empresa;
- Apoiar a integração da Gestão de Riscos com os processos de Gestão da Conformidade,
Controle Interno, Auditoria Interna e demais processos que se baseiem nos riscos críticos
organizacionais.

 

Art. 4º A gerência está organizada da seguinte forma:

i. Gerência de Governança, Riscos e Conformidade (GRC);

ii. Gestão de Conformidade (GCE);

iii.Gestão do Controle Interno da Gestão (GCI);

iv. Gestão de Inovação (GDI);

v. Gestão de Riscos (GRI).

Parágrafo Único: A Gerência de Governança, Riscos e Conformidade (GRC) passará a denominar-
se Gerência de Riscos, Conformidade, Controle Interno e Inovação (GRI), permanecendo vinculada
a Diretoria da Presidência e liderada pela Diretoria Administrativo-Financeira.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/10/2021, 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 0010704929 e o
código CRC A07D5188.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIRETORIA
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Designação em substituição para a função de
Coordenador de Planejamento e Projetos
Complementares, por motivo de férias.

PORTARIA Nº 2877/2021

 

O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições legais, e de
acordo com o disposto no art. 31, inciso I, alínea "c" do Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville, e com a Cláusula Quadragésima Quarta, parágrafo único do
Acordo Coletivo de Trabalho vigente:

 

RESOLVE:

 

Art.1º Designar interinamente em substituição, por motivo de férias da funcionária Jaqueline
Turcatto, a partir de 13/10/2021 a 22/10/2021, o Sr. Josué Fabiano Melo para a função de
Coordenador de Planejamento e Projetos Complementares;

 

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

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/10/2021, 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 0010703715 e o
código CRC E5ABE8BF.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIRETORIA

Designação em substituição para a função de
Coordenador Financeiro, por motivo de férias.

PORTARIA Nº 2876/2021

 

O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições legais, e de
acordo com o disposto no art. 31, inciso I, alínea "c" do Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville, e com a Cláusula Quadragésima Quarta, parágrafo único do
Acordo Coletivo de Trabalho vigente:

 

RESOLVE:
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Art.1º Designar interinamente em substituição, por motivo de férias do funcionário Gelson
Schlickmann Philippi, a partir de 18/10/2021 a 31/10/2021, o Sr. Marcelo Liermann para a função
de Coordenador Financeiro;

 

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

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 07/10/2021, às 17:08, 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 0010689473 e o
código CRC DBAA5389.

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

PORTARIA Nº 255/2021

A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições,

CONSIDERANDO o requerimento da comissão processante, que justifica a
necessidade de dilação de prazo para realização de medidas de instrução indispensáveis;

CONSIDERANDO que o processo disciplinar é regido por princípios como
verdade real, formalismo moderado, amplitude da defesa, segurança jurídica, razoabilidade e
eficiência;

CONSIDERANDO que o encerramento dos trabalhos na atual fase, apenas para
garantir cumprimento de prazo, ofende a todos os princípios acima postos;

CONSIDERANDO que a extrapolação do prazo apuratório não acarreta a sua
nulidade, como consolidou o Superior Tribunal de Justiça na súmula nº 592 e em conformidade ao
disposto no art. 193, parágrafo único da LC 266/08;

CONSIDERANDO que a medida tradicional de constituir nova comissão, ou
mesmo a recondução da comissão, é prática que não se ajusta à relevância do interesse público, que
precisa atender formalidades essenciais sem, todavia, desgastar-se em procedimentos
desnecessários;

CONSIDERANDO que a continuidade dos trabalhos é, também, segurança para
a defesa, na medida em que os fatos são efetivamente esclarecidos;

RESOLVE:

AUTORIZAR a continuidade excepcional dos trabalhos no Processo
Administrativo Disciplinar nº 23/21, a partir de 14/10/2021, conforme Memorando SEI nº
0010674567/2021 – SEGOV.CGM.UPA, emitido pela comissão processante.
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Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 08/10/2021, às 18:04, 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 0010701467 e o
código CRC 56747E36.

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

PORTARIA Nº 256/2021

A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições,

CONSIDERANDO o requerimento da comissão processante, que justifica a
necessidade de dilação de prazo para realização de medidas de instrução indispensáveis;

CONSIDERANDO que o processo disciplinar é regido por princípios como
verdade real, formalismo moderado, amplitude da defesa, segurança jurídica, razoabilidade e
eficiência;

CONSIDERANDO que o encerramento dos trabalhos na atual fase, apenas para
garantir cumprimento de prazo, ofende a todos os princípios acima postos;

CONSIDERANDO que a extrapolação do prazo apuratório não acarreta a sua
nulidade, como consolidou o Superior Tribunal de Justiça na súmula nº 592 e em conformidade ao
disposto no art. 193, parágrafo único da LC 266/08;

CONSIDERANDO que a medida tradicional de constituir nova comissão, ou
mesmo a recondução da comissão, é prática que não se ajusta à relevância do interesse público, que
precisa atender formalidades essenciais sem, todavia, desgastar-se em procedimentos
desnecessários;

CONSIDERANDO que a continuidade dos trabalhos é, também, segurança para
a defesa, na medida em que os fatos são efetivamente esclarecidos;

RESOLVE:

AUTORIZAR a continuidade excepcional dos trabalhos no Processo
Administrativo Disciplinar nº 25/21, a partir de 14/10/2021, conforme Memorando SEI nº
0010674030/2021 – SEGOV.CGM.UPA, emitido pela comissão processante.

 

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 08/10/2021, às 18:09, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010701602 e o
código CRC FA94EB18.

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

 

Portaria 256/2021/NGP-GAB

 

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

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da última avaliação de
desempenho no estágio probatório do servidor Josiane Andreata Sudatti, matrícula 48.159, os
servidores:

 

Fabiana Koerich, matrícula 48.989, indicação dos servidores da área;

Giselle Hettwer Dias Dalazen, matrícula 43.826, indicação dos servidores da
área;

Denize Maximo Domingo, matrícula 33.736, indicação do dirigente máximo do
órgão;

Luzivete Uliano Heidemann, matrícula 37.507, indicação do dirigente máximo
do órgão.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 13:28, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010708852 e o
código CRC DC4EF313.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UAD/SECULT.UAD.AAD
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PORTARIA Nº 204/2021
 

O Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de suas atribuições, nos termos
do Decreto nº 40.293, de 04 de janeiro de 2021, em conformidade com a Instrução Normativa nº
01/2021, aprovada pelo Decreto nº 43.907, de 26 de agosto de 2021, e em atendimento ao exposto
no artigo 67 da Lei nº 8.666/93,

 

Resolve:

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF do 
Termo de Contrato nº Nº 377/2021, assinado em 24/09/2021, firmado entre o
MUNICÍPIO DE JOINVILLE - Secretaria de Cultura e Turismo e a Empresa Quantum
Engenharia Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº. 82.094.640/0001-72.

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação, manutenção e
instalação de elementos decorativos, incluindo assistência técnica durante a realização do evento de
Natal no período de 14 de Novembro à 31 de Dezembro de 2021, em Joinville.

Fiscais Técnicos:

Jay Alan Rosa Thomas - matrícula nº 53523 - Titular

Vanessa Cristina Venzke Falk - matrícula  nº 52.965 - Titular

Francine Olsen - matrícula - 52926 -  Diretora,

 

Fiscais Suplente:

Rosangela Moser - matrícula  nº 23260 - Suplente

 

Fiscais administrativos:

Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação:

Juliana de Oliveira Feliciano – Matrícula nº 43.514

Alessandro Bussolaro - Matrícula nº 38.159

 

Art. 2º - Aos fiscais compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço/fornecimento, conforme as especificações do
processo de contratação, conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;
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IV – receber e encaminhar os documentos fiscais devidamente atestados,
observando se a nota fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço/produto que foi
autorizado e efetivamente prestado/fornecido no período;

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

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

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

VIII – rejeitar produtos/serviços que estejam em desacordo com as especificações
do objeto contratado, devendo ser observado o que preceituam os documentos que instruíram a
aquisição/contratação;

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

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

 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 07/10/2021, às 13:27,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010659107 e o
código CRC 29B5D484.

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

PORTARIA Nº 253/2021

A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições,

CONSIDERANDO o requerimento da comissão processante, que justifica a
necessidade de dilação de prazo para realização de medidas de instrução indispensáveis;

CONSIDERANDO que o processo disciplinar é regido por princípios como
verdade real, formalismo moderado, amplitude da defesa, segurança jurídica, razoabilidade e
eficiência;
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CONSIDERANDO que o encerramento dos trabalhos na atual fase, apenas para
garantir cumprimento de prazo, ofende a todos os princípios acima postos;

CONSIDERANDO que a extrapolação do prazo apuratório não acarreta a sua
nulidade, como consolidou o Superior Tribunal de Justiça na súmula nº 592 e em conformidade ao
disposto no art. 193, parágrafo único da LC 266/08;

CONSIDERANDO que a medida tradicional de constituir nova comissão, ou
mesmo a recondução da comissão, é prática que não se ajusta à relevância do interesse público, que
precisa atender formalidades essenciais sem, todavia, desgastar-se em procedimentos
desnecessários;

CONSIDERANDO que a continuidade dos trabalhos é, também, segurança para
a defesa, na medida em que os fatos são efetivamente esclarecidos;

RESOLVE:

AUTORIZAR a continuidade excepcional dos trabalhos no Processo
Administrativo Disciplinar nº 23/20, a partir de 13/10/2021, conforme Memorando SEI nº
0010631142/2021 – SEGOV.CGM.UPA, emitido pela comissão processante.

 

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 08/10/2021, às 18:07, 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 0010688797 e o
código CRC B378B188.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.UDS/SGP.UDS.AES

PORTARIA SGP.GAB/SGP.UDS.AES Nº 2917/2021

 

Portaria do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Edital 009-2021 -
RETIFICADA, para provimento de Cadastro de Reserva (CR), em estágio remunerado, no
âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville.

 

A Secretária de Gestão de Pessoas, Cínthia Friedrich, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o relatório apresentado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Edital 009-2021, designada pela Portaria n° 5090/2021 (0010022166).
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RESOLVE:

 

Art. 1º Publicar o resultado final para a classificação geral do Processo Seletivo
Simplificado Edital 009-2021 - RETIFICADA, informando a classificação, nº da inscrição,
nome, data de nascimento,  período atualmente em curso, média final e mérito acadêmico
final.

 

Esta publicação possui como anexos os documentos: Lista Final de Classificação
para Vagas de Ampla Concorrência - RETIFICADA SEI Nº 0010712080.

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 08/10/2021, às 16:36, 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 0010711317 e o
código CRC D153C6C1.

 

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA SEI Nº 0010710394/2021 -
SEFAZ.UFT

 

 

Joinville, 08 de outubro de 2021.

 

A Autoridade Fiscal infra assinada, no uso de suas atribuições, CIENTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados da constituição do crédito tributário formalizado,
conforme descrito abaixo.

Fica o contribuinte intimado a recolher seu débito no prazo de 30 (trinta) dias, ou apresentar
reclamação ao ato fiscal dentro do mesmo prazo, conforme Lei Municipal nº 4.857/2003.
Decorrido este prazo sem qualquer das providências acima citadas, o crédito fiscal será
inscrito em dívida ativa e emitida certidão para cobrança judicial.

A ciência do citado Auto de Infração será dada pelo presente Edital, nos termos do inciso III
do art. 93 e inciso III do art. 94, ambos da Lei Municipal nº 1330/73.
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Fundamentação Legal dos Autos de Infração: Em cumprimento ao disposto nos artigos
113, § 2º, 127, II, § 1º e 197 da Lei Federal 5.172/66, combinado com o artigo 3º, II, 7º, II,
29, II, da Lei Municipal nº 1.715/79, arts. 1º, 5º, 24 a 27 do Decreto nº 11.969/2004, e artigo
28, §§ 4º ao 9º da Lei Complementar Municipal nº 155/2003, o Fisco informa ao
contribuinte supra que em razão da ausência ou falta de alteração de Cadastro Mobiliário
Municipal do mesmo, foi realizada a sua inscrição/alteração de ofício nos termos da
legislação acima referida, pelo que solicitam que seja realizada a devida regularização de
seu estabelecimento, conforme determina a Lei Complementar nº 84/2000 (Código de
Posturas Municipal). Informamos que a ausência de Cadastro Mobiliário Municipal
corresponde a infração e obrigação tributária acessória nos termos do art. 39, § 3º, II, da Lei
Complementar Municipal nº 155/2003, que atribui a aplicação da penalidade, equivalente a
1 (uma) UPM – Unidade Padrão Municipal.

Razão Social LEFERT ADMINISTRADORA E COMERCIO DE BENS LTDA
CNPJ/CPF 13.130.410/0001-07
Data do Cadastro de Ofício 16/07/2021

Valor do Auto de Infração nº 67/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 323,48 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 323,48 (Trezentos e vinte e três e quarenta e oito centavos)

 

Razão Social JB COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF 08.892.839/0001-93
Data do Cadastro de Ofício 07/10/2021

Valor do Auto de Infração nº 172/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 331,17 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 331,17 (Trezentos e trinta e um reais e dezessete centavos)

 

Razão Social VESTIVILLE COM. VAREJISTA DE VESTUARIO ACESSORIOS E
CALÇADOS LTDA
CNPJ/CPF 20.205.511/0001-57
Data do Cadastro de Ofício 07/10/2021

Valor do Auto de Infração nº 174/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 331,17 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 331,17 (Trezentos e trinta e um reais e dezessete centavos)

 

Razão Social H2G CONFECÇÕES LTDA
CNPJ/CPF 13.593.537/0001-18
Data do Cadastro de Ofício 07/10/2021

17 de 125

Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021



Valor do Auto de Infração nº 175/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 331,17 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 331,17 (Trezentos e trinta e um reais e dezessete centavos)

 

Razão Social EVALDO GUALBERTO ROSA SAFETYMACH
CNPJ/CPF 08.631.840/0001-64
Data do Cadastro de Ofício 30/08/2021

Valor do Auto de Infração nº 111/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

 

Razão Social H.O UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI
CNPJ/CPF 05.659.069/0001-45
Data do Cadastro de Ofício 26/08/2021

Valor do Auto de Infração nº 97/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

 

Razão Social HORA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ/CPF 11.851.585/0001-70
Data do Cadastro de Ofício 26/08/2021

Valor do Auto de Infração nº 89/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

 

Razão Social PAULO HENRIQUE MARQUES
CNPJ/CPF 18.485.830/0001-11
Data do Cadastro de Ofício 27/08/2021

Valor do Auto de Infração nº 103/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

 

Razão Social DIOGO RODRIGO AMARAL
CNPJ/CPF 10.518.107/0001-80
Data do Cadastro de Ofício 26/08/2021
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Valor do Auto de Infração nº 94/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

 

Razão Social GUILHERME PINTO ALENCAR
CNPJ/CPF 21.249.840/0001-62
Data do Cadastro de Ofício 27/08/2021

Valor do Auto de Infração nº 104/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

 

Razão Social INOFER FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
CNPJ/CPF 14.130.075/0001-00
Data do Cadastro de Ofício 26/08/2021

Valor do Auto de Infração nº 92/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

 

Razão Social LEONARDO NB SILVA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF 22.980.314/0001-30
Data do Cadastro de Ofício 30/08/2021

Valor do Auto de Infração nº 108/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

 

Razão Social MAESTRO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF 23.745.374/0001-31
Data do Cadastro de Ofício 27/08/2021

Valor do Auto de Infração nº 105/2021
Multa de 1 (uma) UPM R$ 325,19 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 325,19 (Trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)
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Documento assinado eletronicamente por Jefferson Luiz Roesler,
Servidor(a) Público(a), em 08/10/2021, às 14:45, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010710394 e o
código CRC 42990A2C.

 

EXTRATO SEI Nº 0010654006/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 04 de outubro de 2021.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 073/2021 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de Assistência
Social/Fundo Municipal de Assistência Social, representada pela Sra. Fabiana Ramos da Cruz
Cardozo, e a empresa contratada Fernando de Aviz - inscrita no CNPJ nº 05.362.737/0001-
78, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Fernando de Aviz, que versa sobre a aquisição de
materiais descartáveis para atender às unidades e sede da Secretaria de Assistência Social -
na forma do Pregão Eletrônico nº 289/2019. O Município apostila o contrato
incluindo as seguintes dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social: 881/2021
- 17.41001.8.244.8.2.2365.339000 - Fonte 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS/União; 886/2021 - 17.41001.8.244.8.2.2320.339000 - Fonte 635 -
Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União. Justifica-se para
fins de adequação orçamentária. Em conformidade com o Memorando nº 0010414124 - SAS.
UAF.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

20 de 125

Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010654006 e o
código CRC C372FD54.

 

EXTRATO SEI Nº 0010664563/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 05 de outubro de 2021.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 208/2021 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de
Educação, representada pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus,  e a empresa contratada Cooperativa
dos Agricultores Rurais de Barra Velha – COOPERBARRA - inscrita no CNPJ nº
30.252.228/0001-30, cujo quadro societário é formado pelos Srs. Aline Francini da Silva, Cleidio
Giacomo Ferro, Jackson Premoli e Regina Simone Piase Kuchenbecker, que versa sobre a
aquisição de gêneros alimentícios (carnes e frios) oriundos da Agricultura Familiar destinados
à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville - na forma
da Chamada Pública nº 034/2021. O Município apostila o contrato incluindo
a seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Educação nº 873/2021 -
 0.6001.12.306.7.2.2176.0.339000 - Fonte 343 - Superávit Recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. Justifica-se para fins de adequação orçamentária. Em conformidade
com o Memorando nº 0010525870 - SED.UAE.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010664563 e o
código CRC A8F220A5.
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EXTRATO SEI Nº 9714901/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 05 de julho de 2021.
Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal do
Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE DECISÃO
SEI Nº 9714752/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio Ambiente nos
autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0494/18(SEI N.º 20.0.109752-7).
Autuado (a): Machado & Machado Administração de Bens, Construções e Comércio Ltda.
Auto de Infração Ambiental n.º 1649/18. 
 
 
 
DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo, oferecer
RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do Meio
Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para
Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso,
dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por
meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo
inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do
Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em
questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções
cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:31, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9714901 e o
código CRC 71636718.

 

EXTRATO SEI Nº 0010624187/2021 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 287/2021 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de
Educação, representada pelo Sr.  Diego Calegari Feldhaus,  e a empresa contratada Gidion
Transporte e Turismo Ltda - inscrita no CNPJ nº 84.704.295/0001-77, cujo quadro societário é
formado pelo Sr. Moacir Luiz Bogo, Errol Bogo, Carlinhos Bogo, Victor Matheus Pereira Roza,
Felipe Bornhofen, Gilmar Leo Kalckmann, Tamara Donath Roza, Hedwig Mader Bogo, Maria
Odete Bogo, Moacir Luiz Bogo, que versa sobre a aquisição de vales transporte para alunos
contemplados pelo PRONATEC - na forma da Inexigibilidade de Licitação nº 169/2021. O
Município apostila o contrato incluindo a seguinte dotação orçamentária da Secretaria de
Educação nº 869/2021 0.6001.12.363.7.2.2186.0.339000 Fonte 337 - Superávit Outras
Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Justifica-se para fins de
adequação orçamentária. Em conformidade com o Memorando nº 0010498826 - SED.UAD.ACN.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010624187 e o
código CRC AF9D1F50.

 

EXTRATO SEI Nº 0010630373/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO
DE DECISÃO SEI Nº 0010622373/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e
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Meio Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0721/18 (19.0.075162-0).
Autuado (a): João Vitor da Silva Honório.
Auto de Infração Ambiental n.º 1687/18.
 

 DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:17, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010630373 e o
código CRC 87AFF4D5.

 

EXTRATO SEI Nº 0010188383/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 19 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010188295/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0145/18 (SEI N.º 20.0.088145-3). 
Autuado (a): Celio de Oliveira Cercal.
Auto de Infração Ambiental n.º 4388/18.
 

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

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:20, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010188383 e o
código CRC 01916995.

 

EXTRATO SEI Nº 9970782/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 29 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
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do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9970706/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 

Processo Administrativo Ambiental n.º 0676/18(SEI N.º 20.0.124370-1).

Autuado (a): Gilberto Rabelo.

Auto de Infração Ambiental n.º 3774/18. 

 

DECIDO pela ANULAÇÃO do Auto de Infração Ambiental nº 3774/18, com o
consequente ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Ambiental nº 0676/18, tendo em
vista que foram adotadas as medidas para regularização da situação, antes da Lavratura do Auto de
Infração  Ambiental n.º 3774/18, com emissão de Autorização de Pequena Pequena terraplanagem
(APT) SEI Nº 40 - SAMA.UAP (2879017), na data de 20/12/2018. No mais, constatando-se a
ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o descumprimento das
determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:21, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9970782 e o
código CRC 8D17BF14.

 

EXTRATO SEI Nº 9932283/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 26 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9932228/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0791/18(SEI N.º 19.0.075711-4).

Autuado (a):  Elisabeth Beri dos Santos Rocha.

Auto de Infração Ambiental n.º 2906/18.

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:23, 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 9932283 e o
código CRC 9DBD63DB.

 

EXTRATO SEI Nº 9932993/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 26 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9932933/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0794/18(SEI N.º 19.0.075741-6).

Autuado (a): Sandra Regina Sabin.

Auto de Infração Ambiental n.º  2915/18.

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:23, 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 9932993 e o
código CRC 4CE2FB39.

 

EXTRATO SEI Nº 9931744/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 26 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE DECISÃ
O pela Secretária de Agricultura e Meio Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental,
conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0783/18(SEI N.º 19.0.075571-5). 

Autuado (a): Tereza Aparecida Lunardi.

Auto de Infração Ambiental n.º 2917/18.

 

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:24, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9931744 e o
código CRC 244BEF2A.

 

EXTRATO SEI Nº 10004705/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9997207/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
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Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 

Processo Administrativo Ambiental n.º 0727/18 (SEI N.º 19.0.081026-0).

Autuado (a): Empreendimentos Imobiliários Tecnodiesel Ltda.

Auto de Infração Ambiental n.º 6298/18.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:27, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10004705 e o
código CRC EC0787FB.

 

EXTRATO SEI Nº 9968716/2021 - SAMA.AAJ.PAA
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Joinville, 29 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9968529/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0745/18 (SEI N.º 19.0.137411-1). 
Autuado (a): Comunhão Cristã Shamah.
Auto de Infração Ambiental n.º 3924/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:28, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9968716 e o
código CRC C7638091.

 

EXTRATO SEI Nº 0010034249/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 05 de agosto de 2021.

31 de 125

Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021

https://www.joinville.sc.gov.br/
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/


Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010033990/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 

Processo Administrativo Ambiental n.º 0677/18 (SEI N.º 20.0.124376-0).

Autuado (a): Hafemann Incorporadora Ltda.

Auto de Infração Ambiental n.º 3776/18.

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma da legislação vigente. Assim, o autuado no prazo de 90
(noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1. Realizar a doação de 13
(treze) mudas de espécies nativas, com as seguintes especificações: ESPÉCIES: Araçá; Aroeira;
Guabiroba; Grumixama; Cambucá; Pitanga; Ipê-Amarelo; Ipê-Roxo; Ingá-Feijão; Jabuticaba;
Quaresmeira; Bacupari; Uvaia; Cerejeira-do-Rio-Grande. Prioritariamente diversificar as espécies
para doação, no mínimo 2 espécies para doações até 10 mudas, 3 espécies até 50 mudas e 4
espécies para doações acima de 50 mudas. TAMANHO: altura mínima de 50 cm (cinquenta
centímetros). ACONDICIONAMENTO: individualmente em embalagem adequada, com altura
de 14 a 15 cm e diâmetro de 8 a 10 cm. Devendo utilizar o substrato para o plantio das mudas com
1/3 argila, 1/3 areia, 1/3 matéria orgânica. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES: As mudas
devem ser identificadas com etiqueta plástica, presa ao caule com as seguintes inscrições: nome
comum, nome científico, nome do produtor e responsável técnico. TRANSPORTE: As mudas
devem ser transportadas em caixas de madeira, sem retorno, com capacidade mínima de 15 e
máxima de 35 mudas. ENTREGA: As mudas deverão ser entregues às quartas-feiras, das 09:00 às
12:00 horas, na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na
Rodovia SC 418, Pirabeiraba, onde serão conferidas as mudas e será fornecido o comprovante de
doação (carimbo e assinatura de "RECEBIDO" pelo Servidor Público responsável). Levar o
presente documento no local da entrega para conferência pela equipe da Unidade. 2.
Apresentar, no momento da entrega, comprovante de aquisição das mudas (Nota Fiscal ou
DANFE) em nome do Requerente. 3. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental o
comprovante da doação realizada, juntamente com cópia do comprovante de aquisição das
mudas. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para,
querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do
autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de
Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada
à análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
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estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:29, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010034249 e o
código CRC 287FE1FB.

 

EXTRATO SEI Nº 9527138/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 16 de junho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9527050/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0180/18 (SEI n.º 20.0.104736-8).
Autuado (a): Sedeville Dedetizadora e Limpeza Ltda.
Auto de Infração Ambiental n.º 4006/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de
recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser
emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de
débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:31, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9527138 e o
código CRC 9F9D5EFA.

 

EXTRATO SEI Nº 8267585/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 09 de fevereiro de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 8267537/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 197/2018 (SEI n.º 19.0.068889-9).
Autuado (a): Melquizedeque  Gonçalves dos Reis.
Auto de Infração Ambiental n.º 1130/2018.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental ( 3874099). Assim, o
autuado no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste,
deverá: 1. Proceder à reposição florestal correspondente ao volume de 0,4 m³ (zero vírgula
quatro metros cúbicos), apresentando comprovante de transferência de créditos de reposição OU
procedendo ao plantio de reposição correspondente. 2. Averbar, referente à compensação
ambiental, uma área de 200,00 m² (duzentos metros quadrados), correspondente à área
suprimida, que pode ser realizada em matrícula diversa daquela em que ocorreu a supressão,
seguindo a IN SAMA nº 006/2020. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias
úteis e improrrogáveis para, querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado
ao Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá
ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página
da internet do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo
supracitado, sem apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à
multa aplicada, que poderá ser emitida por meio do endereço
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eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo inadimplemento
da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Município. No mais,
constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-
se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:08, 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 8267585 e o
código CRC 92BA7AE9.

 

EXTRATO SEI Nº 0010645196/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 04 de outubro de 2021.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 576/2020 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representada pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, e a empresa
contratada Paleta Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.589.125/0001-03, cujo
quadro societário é formado pelo Sr. Victor Kursancew Neto, pelo Sr. Ronaldo Aparecido de
Azevedo, pelo Sr. Francisco Kursancew e pelo Sr. Gelson Jose Nicaretta Filho, que versa sobre a
contratação de empresa especializada para Execução da Obra que prevê a Construção do Parque
Sambaqui Guaíra no Município de Joinville (SC), na forma de Concorrência nº 121/2020. O
Município apostila o contrato reajustando-o pelo índice “INCC-DI”, referente ao período
acumulado de agosto/2020 à julho/2021, em 16,98% (dezesseis inteiros e noventa e oito
centésimos por cento). I. Alterando assim, o saldo contratual de R$ 1.065.711,85 (um milhão,
sessenta e cinco mil setecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 1.246.713,79 (um
milhão, duzentos e quarenta e seis mil setecentos e treze reais e setenta e nove centavos). II.
Justifica-se tal reajuste, por solicitação da empresa através do ofício nº 0010495804, com a
anuência da Secretaria de Cultura e Turismo através dos memorandos nº 0010495931 -
SECULT.UAD.APR e SEI nº 0010636428 - SECULT.UAD, sendo ainda previsto no contrato na
Cláusula Quinta - "5.4 – O valor do contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, contados
da data da apresentação da proposta pelo Índice Nacional de Custo da Construção-Disponibilidade
Interna -  INCC/DI, na forma do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93." III.
Dados ponderados para a concessão do reajuste constantes na Informação SEI nº 0010629863.
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010645196 e o
código CRC 2C0FBBE1.

 

EXTRATO SEI Nº 0010655311/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 04 de outubro de 2021.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 323/2021 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de
Educação, representada pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus,  e a empresa contratada Gidion
Transporte e Turismo Ltda - inscrita no CNPJ nº 84.704.295/0001-77, cujo quadro societário é
formado pelo Sr. Moacir Luiz Bogo, Sr. Errol Bogo, Sr. Carlinhos Bogo, Sr. Victor Matheus
Pereira Roza, Sr. Felipe Bornhofen, Sr. Gilmar Leo Kalckmann, Sra. Tamara Donath Roza, Sr.
Hedwig Mader Bogo, Sra. Maria Odete Bogo, representada pelo Sr. Moacir Luiz Bogo e Sr.
Gilmar Léo Kalckmann, que versa sobre a aquisição de vales transporte para os alunos da Rede
Municipal de Ensino que residem em áreas (bairros) distantes das Unidades Escolares as
quais frequentam diariamente pela falta de vagas próximas as suas casas - na forma
de Inexigibilidade de Licitação nº 217/2021. O Município apostila o contrato incluindo a seguinte
dotação orçamentária da Secretaria de Educação nº 869/2021 - 0.6001.12.363.7.2.2186.0.339000 -
Fonte 337 - Superávit Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE (não repassadas por meio de convênios). Justifica-se para fins de adequação
orçamentária. Em conformidade com o Memorando nº0010512839 - SED.UAD.ACN.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010655311 e o
código CRC 772841DF.

 

EXTRATO SEI Nº 9946135/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9945986/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0744/18 (SEI N.º 20.0.129972-3).
Autuado (a): Osvaldo Henrique Daru.
Auto de Infração Ambiental n.º 2921/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma da legislação vigente. Assim, o autuado no prazo de 90
(noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1. Realizar a doação de 40
(quarenta) mudas de espécies nativas, com as seguintes especificações: ESPÉCIES: Araçá;
Aroeira; Guabiroba; Grumixama; Cambucá; Pitanga; Ipê-Amarelo; Ipê-Roxo; Ingá-Feijão;
Jabuticaba; Quaresmeira; Bacupari; Uvaia; Cerejeira-do-Rio-Grande. Prioritariamente diversificar
as espécies para doação, no mínimo 2 espécies para doações até 10 mudas, 3 espécies até 50
mudas e 4 espécies para doações acima de 50 mudas. TAMANHO: altura mínima de 50 cm
(cinquenta centímetros). ACONDICIONAMENTO: individualmente em embalagem adequada,
com altura de 14 a 15 cm e diâmetro de 8 a 10 cm. Devendo utilizar o substrato para o plantio das
mudas com 1/3 argila, 1/3 areia, 1/3 matéria orgânica. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES: As
mudas devem ser identificadas com etiqueta plástica, presa ao caule com as seguintes inscrições:
nome comum, nome científico, nome do produtor e responsável técnico. TRANSPORTE: As
mudas devem ser transportadas em caixas de madeira, sem retorno, com capacidade mínima de 15 e
máxima de 35 mudas. ENTREGA: As mudas deverão ser entregues às quartas-feiras, das 09:00 às
12:00 horas, na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na
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12:00 horas, na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na
Rodovia SC 418, Pirabeiraba, onde serão conferidas as mudas e será fornecido o comprovante de
doação (carimbo e assinatura de "RECEBIDO" pelo Servidor Público responsável). Levar o
presente documento no local da entrega para conferência pela equipe da Unidade. 2.
Apresentar, no momento da entrega, comprovante de aquisição das mudas (Nota Fiscal ou
DANFE) em nome do Requerente. 3. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental o
comprovante da doação realizada, juntamente com cópia do comprovante de aquisição das
mudas. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para,
querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do
autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de
Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada
à análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:55, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9946135 e o
código CRC 65E37720.

 

EXTRATO SEI Nº 0010012560/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010012062/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0695/18(SEI N.º 20.0.124420-1).

Autuado (a): Darci Friedmann.

Auto de Infração Ambiental n.º 7305/18.

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo, oferecer
RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do Meio
Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para
Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:56, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012560 e o
código CRC 41E844E8.

 

EXTRATO SEI Nº 0010008873/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010008783/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0708/18(SEI N.º 20.0.127108-0).

Autuado (a): F.T. Comércio de Ferragens Ltda.

Auto de Infração Ambiental n.º 2884/18.

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:57, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008873 e o
código CRC C5D10E8E.

 

EXTRATO SEI Nº 0010685647/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 06 de outubro de 2021.
Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal do
Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9542151/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0401/18 (SEI N.º 20.0.129283-4).
Autuado (a): Brasc Construções e Incorporações Ltda.
Auto de Infração Ambiental n.º 3865/18.
 
 
DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela reparação
do dano ambiental apontado no Processo Administrativo Ambiental n.º 0358/13.
Assim, o autuado no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá:
1. Realizar a doação de 06 (seis) mudas de espécies nativas, com as seguintes especificações:
ESPÉCIES: Araçá; Aroeira; Guabiroba; Grumixama; Cambucá; Pitanga; Ipê-Amarelo; Ipê-Roxo;
Ingá-Feijão; Jabuticaba; Quaresmeira; Bacupari; Uvaia; Cerejeira-do-Rio-Grande.
Prioritariamente diversificar as espécies para doação, no mínimo 2 espécies para doações até 10
mudas, 3 espécies até 50 mudas e 4 espécies para doações acima de 50 mudas.
TAMANHO: altura mínima de 50 cm (cinquenta centímetros).
ACONDICIONAMENTO: individualmente em embalagem adequada, com altura de 14 a 15 cm e
diâmetro de 8 a 10 cm. Devendo utilizar o substrato para o plantio das mudas com 1/3 argila, 1/3
areia, 1/3 matéria orgânica.
IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES: As mudas devem ser identificadas com etiqueta plástica,
presa ao caule com as seguintes inscrições: nome comum, nome científico, nome do produtor e
responsável técnico.
TRANSPORTE: As mudas devem ser transportadas em caixas de madeira, sem retorno, com
capacidade mínima de 15 e máxima de 35 mudas.
ENTREGA: As mudas deverão ser entregues às quartas-feiras, das 09:00 às 12:00 horas, na
Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na Rodovia SC 418,
Pirabeiraba, onde serão conferidas as mudas e será fornecido o comprovante de doação (carimbo e
assinatura de "RECEBIDO" pelo Servidor Público responsável). Levar o presente documento no
local da entrega para conferência pela equipe da Unidade.
2. Apresentar, no momento da entrega, comprovante de aquisição das mudas (Nota Fiscal ou
DANFE) em nome do Requerente.
3. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental o comprovante da doação realizada,
juntamente com cópia do comprovante de aquisição das mudas.
A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para,
querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do
autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br).
Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da
guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por meio do endereço
eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo inadimplemento da
multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Município.
 
No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis.
Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:00, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010685647 e o
código CRC 6F83DF47.

 

EXTRATO SEI Nº 0010038840/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 05 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010038669/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 

Para: F2M Incorporadora Ltda.

Endereço: Rua Bonito Lindo, n.º 588, bairro Aventureiro.

CEP 89.226-100. Joinville/SC.

 

 

DECIDO pela ANULAÇÃO do Auto de Infração Ambiental n.º 3779/18 e EXTINÇÃO do
Processo Administrativo Ambiental n.º 0739/18, sem resolução do mérito, tendo em vista a perda
de objeto, com o consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 52 da Lei Federal n.º
9.784/1999.

No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou
o descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:01, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010038840 e o
código CRC B71F653B.

 

EXTRATO SEI Nº 9982269/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 30 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9982173/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 

Processo Administrativo Ambiental n.º 0707/18(SEI N.º 20.0.127088-1).

Autuado (a): Recicla - Cooperativa de Reciclagem.

Auto de Infração Ambiental n.º 0058/18.

 

DECIDO pela manutenção da penalidade, entretanto, com a REDUÇÃO do valor da multa para
05 (cinco) UPM’s, tendo em vista que o autuado procedeu a regularização da situação, ainda que
posteriormente à lavratura do auto de infração ambiental. A contar do recebimento desta, dispõe
V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo, oferecer RECURSO
ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente –
COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para Defesa de
PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville ( https://www.joinville.sc.gov.br).
O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à análise dos documentos relativos
ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso, dever-se-á
efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por meio do
endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de
débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:02, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9982269 e o
código CRC 7D42941F.

 

EXTRATO SEI Nº 9981613/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 30 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9981461/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0732/18 (SEI Nº 20.0.129448-9).
Autuado (a): Eletro Motores Rebobinagem Eireli.
Auto de Infração Ambiental n.º 7307/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:03, 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 9981613 e o
código CRC 16CAA5BF.

 

EXTRATO SEI Nº 8316926/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 12 de fevereiro de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 8316918/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 255/2018 (SEI n.º 19.0.080019-2).
Autuado (a): Luciomar Farias.
Auto de Infração Ambiental n.º 5924/2018.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental ( 4065731). Assim, o
autuado no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1.
Providenciar com as etapas de identificação de passivo ambiental estabelecido no art. 23, I da
Resolução CONAMA nº 420/2009. Apresentar relatório de avaliação preliminar, caso constatado
área suspeita apresentar a investigação confirmatória. 2. Apresentar registro do imóvel no Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e extrato contendo as informações prestadas no referido cadastro. A
contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de
recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser
emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de
débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
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Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:04, 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 8316926 e o
código CRC C7DCBC9A.

 

EXTRATO SEI Nº 8313988/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 12 de fevereiro de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 8313981/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0271/18 (SEI n.º 19.0.057888-0).
Autuado (a): Viturino Pacheco.
Auto de Infração Ambiental n.º 3877/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental ( 4808450). Assim, o
autuado no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1.
Realizar a doação de 80 (oitenta) mudas de espécies nativas, com as seguintes
especificações: ESPÉCIES: Araçá; Aroeira; Guabiroba; Grumixama; Cambucá; Pitanga; Ipê-
Amarelo; Ipê-Roxo; Ingá-Feijão; Jabuticaba; Quaresmeira; Bacupari; Uvaia; Cerejeira-do-Rio-
Grande. Prioritariamente diversificar as espécies para doação, no mínimo 2 espécies para doações
até 10 mudas, 3 espécies até 50 mudas e 4 espécies para doações acima de 50
mudas. TAMANHO: altura mínima de 50 cm (cinquenta
centímetros). ACONDICIONAMENTO: individualmente em embalagem adequada, com altura
de 14 a 15 cm e diâmetro de 8 a 10 cm. Devendo utilizar o substrato para o plantio das mudas com
1/3 argila, 1/3 areia, 1/3 matéria orgânica. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES: As mudas
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devem ser identificadas com etiqueta plástica, presa ao caule com as seguintes inscrições: nome
comum, nome científico, nome do produtor e responsável técnico. TRANSPORTE: As mudas
devem ser transportadas em caixas de madeira, sem retorno, com capacidade mínima de 15 e
máxima de 35 mudas. ENTREGA: As mudas deverão ser entregues às quartas-feiras, das 09:00 às
12:00 horas, na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na
Rodovia SC 418, Pirabeiraba, onde serão conferidas as mudas e será fornecido o comprovante de
doação (carimbo e assinatura de "RECEBIDO" pelo Servidor Público responsável). Levar o
presente documento no local da entrega para conferência pela equipe da Unidade. 2.
Apresentar, no momento da entrega, comprovante de aquisição das mudas (Nota Fiscal ou
DANFE) em nome do Requerente. 3. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental o
comprovante da doação realizada, juntamente com cópia do comprovante de aquisição das
mudas. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para,
querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do
autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de
Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de
recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser
emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de
débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:05, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 8313988 e o
código CRC D4376DDE.

 

EXTRATO SEI Nº 0010653302/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 04 de outubro de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010653138/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
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Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0652/18  (SEI n.º 20.0.116541-7).
Autuado (a): Indústria de Borrachas NSO Ltda.
Auto de Infração Ambiental n.º 6277/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma das determinações constantes da decisão transitada junto ao
Processo Administrativo Ambiental n.º 0064/11. Assim, o autuado no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1. Realizar a doação de 60 (sessenta) mudas de
espécies nativas, com as seguintes especificações: ESPÉCIES: Araçá; Aroeira; Guabiroba;
Grumixama; Cambucá; Pitanga; Ipê-Amarelo; Ipê-Roxo; Ingá-Feijão; Jabuticaba; Quaresmeira;
Bacupari; Uvaia; Cerejeira-do-Rio-Grande. Prioritariamente diversificar as espécies para doação,
no mínimo 2 espécies para doações até 10 mudas, 3 espécies até 50 mudas e 4 espécies para
doações acima de 50 mudas. TAMANHO: altura mínima de 50 cm (cinquenta
centímetros). ACONDICIONAMENTO: individualmente em embalagem adequada, com altura
de 14 a 15 cm e diâmetro de 8 a 10 cm. Devendo utilizar o substrato para o plantio das mudas com
1/3 argila, 1/3 areia, 1/3 matéria orgânica. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES: As mudas
devem ser identificadas com etiqueta plástica, presa ao caule com as seguintes inscrições: nome
comum, nome científico, nome do produtor e responsável técnico. TRANSPORTE: As mudas
devem ser transportadas em caixas de madeira, sem retorno, com capacidade mínima de 15 e
máxima de 35 mudas. ENTREGA: As mudas deverão ser entregues às quartas-feiras, das 09:00 às
12:00 horas, na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na
Rodovia SC 418, Pirabeiraba, onde serão conferidas as mudas e será fornecido o comprovante de
doação (carimbo e assinatura de "RECEBIDO" pelo Servidor Público responsável). Levar o
presente documento no local da entrega para conferência pela equipe da Unidade. 2.
Apresentar, no momento da entrega, comprovante de aquisição das mudas (Nota Fiscal ou
DANFE) em nome do Requerente. 3. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental o
comprovante da doação realizada, juntamente com cópia do comprovante de aquisição das
mudas. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para,
querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do
autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de
Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada
à análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:35, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010653302 e o
código CRC 11DAEB50.

 

EXTRATO SEI Nº 0010031094/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010030808/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0728//18 (SEI N.º 20.0.129004-1).
Autuado (a): Edson Pacheco.
Auto de Infração Ambiental n.º 3777/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma da legislação vigente. Assim, o autuado no prazo de 90
(noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1 . Realizar a doação de 20
(vinte) mudas de espécies nativas, com as seguintes especificações: ESPÉCIES: Araçá; Aroeira;
Guabiroba; Grumixama; Cambucá; Pitanga; Ipê-Amarelo; Ipê-Roxo; Ingá-Feijão; Jabuticaba;
Quaresmeira; Bacupari; Uvaia; Cerejeira-do-Rio-Grande. Prioritariamente diversificar as espécies
para doação, no mínimo 2 espécies para doações até 10 mudas, 3 espécies até 50 mudas e 4
espécies para doações acima de 50 mudas. TAMANHO: altura mínima de 50 cm (cinquenta
centímetros). ACONDICIONAMENTO: individualmente em embalagem adequada, com altura
de 14 a 15 cm e diâmetro de 8 a 10 cm. Devendo utilizar o substrato para o plantio das mudas com
1/3 argila, 1/3 areia, 1/3 matéria orgânica. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES: As mudas
devem ser identificadas com etiqueta plástica, presa ao caule com as seguintes inscrições: nome
comum, nome científico, nome do produtor e responsável técnico. TRANSPORTE: As mudas
devem ser transportadas em caixas de madeira, sem retorno, com capacidade mínima de 15 e
máxima de 35 mudas. ENTREGA: As mudas deverão ser entregues às quartas-feiras, das 09:00 às
12:00 horas, na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na
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12:00 horas, na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na
Rodovia SC 418, Pirabeiraba, onde serão conferidas as mudas e será fornecido o comprovante de
doação (carimbo e assinatura de "RECEBIDO" pelo Servidor Público responsável). Levar o
presente documento no local da entrega para conferência pela equipe da Unidade. 2.
Apresentar, no momento da entrega, comprovante de aquisição das mudas (Nota Fiscal ou
DANFE) em nome do Requerente. 3. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental o
comprovante da doação realizada, juntamente com cópia do comprovante de aquisição das
mudas. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para,
querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do
autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de
Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada
à análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:19, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010031094 e o
código CRC 79A86605.

 

EXTRATO SEI Nº 0010700420/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 07 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Secretaria de Administração e Planejamento
torna público a SUSPENSÃO "até determinação em contrário" dos itens 1 e 2 da Ata de Registro
de Preços nº 200/2021 - 0010266553 celebrada com a empresa  Panther Produtos de
Preservação Ambiental Ltda, inscrita no CPNJ nº 71.950.638/0001-31, em cumprimento ao
Despacho/Decisão proveniente do Mandado de Segurança nº 5039984-11.2021.8.24.0038/SC,
documento SEI 0010700405, exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - 2ª
vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville.
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 08/10/2021, às 09:48, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 08/10/2021, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010700420 e o
código CRC 591D86B9.

 

EXTRATO SEI Nº 9756792/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 08 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9756645/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0400/18 (SEI N.º 19.0.070250-6).
Autuado (a): Saulo Richetti.
Auto de Infração Ambiental n.º 5931/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental ( 5111725). Assim, o
autuado no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1.
Realizar a doação de 1.700 (mil e setecentas) mudas de espécies nativas, com as seguintes
especificações: ESPÉCIES: Araçá; Aroeira; Guabiroba; Grumixama; Cambucá; Pitanga; Ipê-
Amarelo; Ipê-Roxo; Ingá-Feijão; Jabuticaba; Quaresmeira; Bacupari; Uvaia; Cerejeira-do-Rio-
Grande. Prioritariamente diversificar as espécies para doação, no mínimo 2 espécies para doações
até 10 mudas, 3 espécies até 50 mudas e 4 espécies para doações acima de 50
mudas. TAMANHO: altura mínima de 50 cm (cinquenta
centímetros). ACONDICIONAMENTO: individualmente em embalagem adequada, com altura
de 14 a 15 cm e diâmetro de 8 a 10 cm. Devendo utilizar o substrato para o plantio das mudas com
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1/3 argila, 1/3 areia, 1/3 matéria orgânica. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES: As mudas
devem ser identificadas com etiqueta plástica, presa ao caule com as seguintes inscrições: nome
comum, nome científico, nome do produtor e responsável técnico. TRANSPORTE: As mudas
devem ser transportadas em caixas de madeira, sem retorno, com capacidade mínima de 15 e
máxima de 35 mudas. ENTREGA: As mudas deverão ser entregues às quartas-feiras, das 09:00 às
12:00 horas, na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na
Rodovia SC 418, Pirabeiraba, onde serão conferidas as mudas e será fornecido o comprovante de
doação (carimbo e assinatura de "RECEBIDO" pelo Servidor Público responsável). Levar o
presente documento no local da entrega para conferência pela equipe da Unidade. 2.
Apresentar, no momento da entrega, comprovante de aquisição das mudas (Nota Fiscal ou
DANFE) em nome do Requerente. 3. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental o
comprovante da doação realizada, juntamente com cópia do comprovante de aquisição das
mudas. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para,
querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do
autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de
Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de
recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser
emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de
débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:18, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9756792 e o
código CRC 3509211E.

 

EXTRATO SEI Nº 9278256/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 20 de maio de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
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DECISÃO SEI Nº 9278199/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0198/18 (SEI n.º 19.0.068932-1).
Autuado (a): Melquizedeque Gonçalves dos Reis.
Auto de Infração Ambiental n.º 2441/18
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua
integralidade e pela REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental
(0010697610). Assim, o autuado no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do
recebimento deste, deverá: 1. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental a Licença
de Regularização de Terraplanagem, a ser obtida através do autosserviço “Req. Licenças para
Terraplanagem” de acordo com Seção E da Instrução Normativa 02/2021, disponível na página da
internet do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/requerer-licencas-para-
terraplanagem/). A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e
improrrogáveis para, querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá
ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página
da internet do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo
supracitado, sem apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à
multa aplicada, que poderá ser emitida por meio do endereço
eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo inadimplemento
da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Município. No mais,
constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-
se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 08:10, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9278256 e o
código CRC DFDC1622.

 

EXTRATO SEI Nº 0010628919/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.
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O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 322/2021 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de
Educação, representada pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus,  e a empresa contratada Transporte e
Turismo Santo Antônio Ltda - inscrita no CNPJ nº 84.697.051/0001-04, cujo quadro societário
é formado pelo Sr. Beno Harger Filho, Sr. João Francisco Harger, Sr. Vilmar Harger, Sr. Waldir
Herger, Sr. Paulo Roberto Harger, Sr. Hugo Francisco Hoffmann, Sr. Carlos Roberto Harger, Sr.
Felipe Harger, Sra. Rosevita Harger Hoffmann, Sr. Roberto Jose Harger Filho, Sra. Francelina
Rosa Moreira Harger, e Sr. Reinoldo Bertholdo Harger, que versa sobre a aquisição de vales
transporte para alunos contemplados pelo MEDIOTEC (PRONATEC) - na forma de
Inexigibilidade de Licitação nº 216/2021. O Município apostila o contrato
incluindo a seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Educação nº 869/2021 -
 6001.12.363.0007.2.2186.3390 - Fonte 337 - Superávit outras transferências do fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (não repassadas por meio de convênios). Justifica-se para fins de
adequação orçamentária. Em conformidade com o Memorando nº 0010512779 - SED.UAD.ACN.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010628919 e o
código CRC 186DB125.

 

EXTRATO SEI Nº 0010651054/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 04 de outubro de 2021.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 286/2021 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Secretaria de
Educação, representada pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus,  e a empresa contratada Transporte e 
Turismo Santo Antônio Ltda - inscrita no CNPJ nº 84.697.051/0001-04, cujo quadro societário
é formado pelos Srs. Beno Harger Filho, João Francisco Harger, Vilmar Harger, Waldir
Herger, Paulo Roberto Harger, Hugo Francisco Hoffmann, Carlos Roberto Harger, Felipe
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Harger, Rosevita Harger Hoffmann, Roberto Jose Harger Filho, Francelina Rosa Moreira
Harger e Reinoldo Bertholdo Harger, que versa sobre a aquisição de vales transporte
para alunos contemplados pelo PRONATEC - na forma de Inexigibilidade de Licitação nº
168/2021. O Município apostila o contrato incluindo a seguinte dotação orçamentária da Secretaria
de Educação nº 869/2021 - 0.6001.12.363.7.2.2186.0.339000 - Fonte 337 - Superávit outras
transferências do fundo nacional de desenvolvimento da educação - FNDE. Justifica-se para fins de
adequação orçamentária. Em conformidade com o Memorando nº 0010496556 - SED.UAD.ACN.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010651054 e o
código CRC D021306F.

 

EXTRATO SEI Nº 9957359/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 28 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9957262/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0135/18 (SEI N.º 20.0.086418-4). 
Autuado (a): Vitor Creppas.
Auto de Infração Ambiental n.º 2459/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e pela
REPARAÇÃO DO DANO na forma da legislação vigente. Assim, o autuado no prazo de 90
(noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá: 1. Realizar a doação de 10 (dez)
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mudas de espécies nativas, com as seguintes especificações: ESPÉCIES: Araçá; Aroeira;
Guabiroba; Grumixama; Cambucá; Pitanga; Ipê-Amarelo; Ipê-Roxo; Ingá-Feijão; Jabuticaba;
Quaresmeira; Bacupari; Uvaia; Cerejeira-do-Rio-Grande. Prioritariamente diversificar as espécies
para doação, no mínimo 2 espécies para doações até 10 mudas, 3 espécies até 50 mudas e 4
espécies para doações acima de 50 mudas. TAMANHO: altura mínima de 50 cm (cinquenta
centímetros). CONDICIONAMENTO: individualmente em embalagem adequada, com altura de
14 a 15 cm e diâmetro de 8 a 10 cm. Devendo utilizar o substrato para o plantio das mudas com 1/3
argila, 1/3 areia, 1/3 matéria orgânica. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES: As mudas devem
ser identificadas com etiqueta plástica, presa ao caule com as seguintes inscrições: nome comum,
nome científico, nome do produtor e responsável técnico. TRANSPORTE: As mudas devem ser
transportadas em caixas de madeira, sem retorno, com capacidade mínima de 15 e máxima de 35
mudas. ENTREGA: As mudas deverão ser entregues às quartas-feiras, das 09:00 às 12:00 horas,
na Unidade de Desenvolvimento Rural (antiga Fundação 25 de Julho), localizada na Rodovia SC
418, Pirabeiraba, onde serão conferidas as mudas e será fornecido o comprovante de doação
(carimbo e assinatura de "RECEBIDO" pelo Servidor Público responsável). Levar o presente
documento no local da entrega para conferência pela equipe da Unidade. 2. Apresentar, no
momento da entrega, comprovante de aquisição das mudas (Nota Fiscal ou DANFE) em nome do
Requerente. 3. Protocolar no presente Processo Administrativo Ambiental o comprovante da
doação realizada, juntamente com cópia do comprovante de aquisição das mudas. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo, oferecer
RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do Meio
Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para
Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:33, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9957359 e o
código CRC EF83ADF9.

 

EXTRATO SEI Nº 0010030235/2021 - SAMA.AAJ.PAA
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Joinville, 04 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010030174/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0697/18 (SEI N.º 20.0.124426-0). 
Autuado (a): Waldemar Becker.
Auto de Infração Ambiental n.º 0697/18.
 

DECIDO pela manutenção da penalidade, entretanto, com a REDUÇÃO do valor da multa para
06 (seis) UPM’s, tendo em vista que não restou constatado elementos comprobatórios da prática de
poluição sonora. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e
improrrogáveis para, querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá
ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página
da internet do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se
cadastrar previamente junto ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a
concessão de acesso está vinculada à análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário.
Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da
guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por meio do endereço
eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo inadimplemento
da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Município. No mais,
constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-
se. 

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:37, 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 0010030235 e o
código CRC ECC82F45.

 

EXTRATO SEI Nº 0010528782/2021 - SAMA.AAJ.PAA
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Joinville, 22 de setembro de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010528115/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental SEI N.º 20.0.083046-8.
Autuado (a): Laudelino Schaeffer.
Auto de Infração Ambiental nº 0103/2017.
 

DECIDO pela ANULAÇÃO do Auto de Infração Ambiental nº 0103/2017, com o
consequente ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Ambiental SEI N.º 20.0.083046-
8, considerando o falecimento do infrator anterior à lavratura do Auto de Infração Ambiental.
Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:44, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010528782 e o
código CRC 0330F3E6.

 

EXTRATO SEI Nº 0010029343/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 04 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010029187/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
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Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0743/18 (SEI Nº 20.0.129951-0). 
Autuado (a): Vinicios Styver da Silva.
Auto de Infração Ambiental n.º 1733/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:46, 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 0010029343 e o
código CRC 7B2BC990.

 

EXTRATO SEI Nº 9972538/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 29 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9972532/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0734/18 (SEI Nº 20.0.129505-1).
Autuado (a): Cooperativa de Trabalho de Reciclagem Cooperpar.
Auto de Infração Ambiental n.º 2476/18.
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do
recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req.
para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:47, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9972538 e o
código CRC C64F1A06.

 

EXTRATO SEI Nº 0010064689/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 09 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010064568/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:
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Processo Administrativo Ambiental n.º 0737/18(SEI N.º 20.0.129542-6).

Autuado (a): Auto Posto Mônaco Ltda.

Auto de Infração Ambiental n.º 2896/18.

 

A N U L A Ç Ã O do Auto de Infração Ambiental nº 2896/18, com o consequente
ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Ambiental nº 0737/18, considerando que restou
demonstrada a regularidade das condicionantes. No mais, constatando-se a ocorrência de novas
infrações, a reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os
responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:51, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010064689 e o
código CRC 11253C4F.

 

EXTRATO SEI Nº 0010132755/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 13 de agosto de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 0010132638/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0070/19 (SEI N.º 20.0.140217-6).
Autuado (a): Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
Auto de Infração Ambiental n.º 7403/19.
 

DECIDO pela CONVERSÃO da penalidade de multa em advertência por escrito, nos termos
do artigo 132, I da Lei Complementar nº 29/1996, tendo em vista que o autuado procedeu
com regularização da situação em atendimento as determinações junto ao PAA nº 0671/14, ainda
que posteriormente à lavratura do Auto de Infração Ambiental em apreço. Assim, fica o autuado
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advertido quanto às penalidades legais a que estará sujeito se verificada nova irregularidade, pois o
meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito e bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do artigo 225 da Constituição da
República Federativa do Brasil. A contar do recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis
e improrrogáveis para, querendo, oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado
por intermédio do autosserviço "Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do
Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar
previamente junto ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de
acesso está vinculada à análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. No mais,
constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em questão ou o
descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-
se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:52, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010132755 e o
código CRC EE163FC1.

 

EXTRATO SEI Nº 9947201/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de Joinville cientifica os interessados que foi proferido o TERMO DE
DECISÃO SEI Nº 9947017/2021 - SAMA.AAJ.PAA pela Secretária de Agricultura e Meio
Ambiente nos autos do processo administrativo ambiental, conforme abaixo:

 
Processo Administrativo Ambiental n.º 0748/18 (SEI N.º 20.0.132348-9). 
Autuado (a): Alci Januário.
Auto de Infração Ambiental n.º 7257/18. 
 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade. A contar do

62 de 125

Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021

https://www.joinville.sc.gov.br


recebimento desta, dispõe V.S.ª de 10 (dez) dias úteis e improrrogáveis para, querendo, oferecer
RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do Meio
Ambiente – COMDEMA, que deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço "Req. para
Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). O requerente necessita se cadastrar previamente junto ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, considerando-se que a concessão de acesso está vinculada à
análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário. Decorrido o prazo supracitado, sem
apresentação de recurso, dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que
poderá ser emitida por meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta
de débito). Havendo inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa do Município. No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a
reincidência na infração em questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções cabíveis. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Maria de Oliveira
Torrens, Coordenador (a), em 08/10/2021, às 07:53, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9947201 e o
código CRC 5EAD6FA7.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010710888/2021 -
SAP.USU.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1357/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada LIFETRONIK
MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - inscrita no CNPJ nº
11.668.411/0001-76, que versa sobre a Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para
Ostomizados para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e o Hospital  Municipal São José -
na forma do Pregão Eletrônico nº 005/2021, assinada em 05/10/2021, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 16:59, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010710888 e o
código CRC 6B52C5DE.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010708319/2021 -
SAP.USU.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1317/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada  SOMA/SC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº 05.531.725/0001-20, que versa
sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do
Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 100/2021, assinada em 20/09/2021, no
valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais)

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 16:59, 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 0010708319 e o
código CRC F657BE26.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010708182/2021 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 2219/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada ASLI COMERCIAL EIRELI  - inscrita no CNPJ nº
01.578.276/0001-14, que versa sobre a Aquisição de medicamentos quimioterápicos,
antimicrobianos e de alto custo para o Hospital Municipal São José - na forma do Pregão
Eletrônico nº 069/2021, assinada em 07/10/2021, no valor de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil
e oitocentos reais)
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 15:02, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 08/10/2021, às 15:04, 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 0010708182 e o
código CRC 63BA167E.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010710734/2021 -
SAP.USU.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1369/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada KORAL PROD.
MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - inscrita no CNPJ nº
02.005.077/0001-80, que versa sobre a Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para
Ostomizados para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e o Hospital  Municipal São José -
na forma do Pregão Eletrônico nº 005/2021, assinada em 06/10/2021, no valor de R$ 2.817,60
(dois mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos)

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 16:59, 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 0010710734 e o
código CRC 2C82EFD6.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010658160/2021 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
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Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 268/2021, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo
Sr. Diego Calegari Feldhaus, e a empresa contratada Apoio Materiais de Construção Ltda -
inscrita no CNPJ nº 80.734.288/0001-67, que versa sobre a aquisição de materiais de
construção (telhas e cumeeiras) destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades
administradas pela Secretaria de Educação de Joinville - na forma do Pregão
Eletrônico nº 295/2020, assinada em 04/10/2021, no valor de R$ 23.979,75 (vinte e três mil
novecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010658160 e o
código CRC 9CCFB769.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010708478/2021 -
SAP.USU.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1356/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada  L.M. FARMA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- inscrita no CNPJ nº 57.532.343/0001-14, que versa sobre
a Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados para a Secretaria Municipal da
Saúde de Joinville e o Hospital  Municipal São José - na forma do Pregão Eletrônico nº
005/2021, assinada em 06/10/2021, no valor de R$ 8.670,00 (oito mil seiscentos e setenta reais)

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 16:59, 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.

66 de 125

Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010708478 e o
código CRC E66E05F8.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010697914/2021 -
SEGOV.UAD

 

Número: 563/2021

Empenho: 534/2021

Ata de Registro de Preços: 07/2021

Detentora: ISANETE APARECIDA PACHECO COM. VAREJISTA DE COSMÉTICOS E
PAPELARIA

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA A CÂMARA DE
VEREADORES DE JOINVILLE. (Fornecimento de: ITEM 1 – 20.000 unidades de copo para
água – 200ml e ITEM 2 – 10.000 unidades de copo para café – 50ml.)

Data: 07/10/2021

Valor da autorização: R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)

 

MAURÍCIO FERNANDO PEIXER

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 08/10/2021, às 18:20, 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 0010697914 e o
código CRC EF21B0A6.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010705378/2021 -
SAP.USU.AGT
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O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 983/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada REIS
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS
LTDA  - inscrita no CNPJ nº 29.332.265/0001-79, que versa sobre a Aquisição de Capacete
Motociclista para uso em trabalhos de campo pela vigilância epidemiológica de Joinville através de
Sistema de Registro de Preços - na forma do Pregão Eletrônico nº 115/2021, assinada
em 08/10/2021, no valor de R$ 15.099,04 (quinze mil noventa e nove reais e quatro centavos)

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 11:17, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010705378 e o
código CRC 5DFE4387.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010706396/2021 -
SAP.USU.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
1329/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - inscrita no CNPJ nº
44.734.671/0001-51, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico
da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº
100/2021, assinada em 24/09/2021, no valor de R$ 62.302,50 (sessenta e dois mil trezentos e dois
reais e cinquenta centavos)

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 16:59, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010706396 e o
código CRC F63EF84C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010706706/2021 -
SAP.USU.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1349/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada  NDS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 11.034.934/0001-
60, que versa sobre a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da
Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde do município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 334/2020, assinada
em 24/09/2021, no valor de R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais)

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 16:59, 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 0010706706 e o
código CRC 3EE00637.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010710613/2021 -
SAP.USU.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1366/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada  PROMEDI
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº
27.806.274/0001-29, que versa sobre a Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para
Ostomizados para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e o Hospital  Municipal São José -
na forma do Pregão Eletrônico nº 005/2021, assinada em 06/10/2021, no valor de R$ 1.288,00
(um mil duzentos e oitenta e oito reais)
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 16:59, 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 0010710613 e o
código CRC E09ABE54.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010657971/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 05 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
329/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Secretaria de Saúde/ Fundo
Municipal  de Saúde e a Secretaria de Administração e Planejamento, representada pelo Sr.
Jean Rodrigues da Silva e pelo Sr. Ricardo Mafra e a empresa Arquimedes Automação e
Informática Ltda - inscrita no CNPJ nº 05.374.975/0001-01, cujo quadro societário é formado
pelo Sr. Danilo Sérgio Salles Teixeira, neste ato representada pelo Sr. Danilo Sérgio Salles
Teixeira , que versa sobre a aquisição de Desktops (computadores de mesa) e Monitores para o
Município de Joinville, conforme Padrões de Especificação Técnica - na forma do Pregão
Eletrônico nº 001/2020, assinado em 04/10/2021, com a vigência até 31 de dezembro de 2021, no
valor de R$ 905.600,00 (novecentos e cinco mil e seiscentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010657971 e o
código CRC 011381ED.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010667545/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 05 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
368/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Subprefeitura da Região
Nordeste, representada pelo Sr. Paulo Mendes Castro e a empresa MCA Assessoria, Importação
e Comércio Ltda - inscrita no CNPJ nº 42.519.684/0001-82, cujo quadro societário é formado
pelo Sr. Marcone Nunes Ferreira, neste ato representada pelo Sr. Marcone Nunes Ferreira, que
versa sobre a aquisição de peças para as roçadeiras, para atender as necessidades das
Subprefeituras - na forma do Pregão Eletrônico nº 171/2021, assinado em 05/10/2021, com a
vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 1.353,90 (um mil trezentos e cinquenta e três
reais e noventa centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010667545 e o
código CRC 7EF6C170.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010653791/2021 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 04 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
384/221, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social, representada pela Sra. Fabiana Ramos da Cruz Cardozo  e a
empresa P2 Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli - inscrita no CNPJ nº
23.040.430/0001-32, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Guilherme Puchetti Polak, neste ato
representada pelo Sr. Guilherme Puchetti Polak, que versa sobre a aquisição de cestas básicas
contendo gêneros alimentícios não perecíveis e cestas de higiene e limpeza, para distribuição
as pessoas atendidas pelos Programas, Projetos e Serviços da SAS - Secretaria de Assistência
Social, que são consideradas em situação de vulnerabilidade social e situações emergenciais -
na forma do Pregão Eletrônico nº 069/2021, assinado em 04/10/2021, com a vigência até 31 de
dezembro de 2021, no valor de R$ 407.092,50 (quatrocentos e sete mil noventa e dois reais e
cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010653791 e o
código CRC EF169142.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010542120/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 23 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
374/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente, representada pelo Sr. Fábio João Jovita e a
empresa LEHM AUTO MECÂNICA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 10.592.869/0001-26,
cujo quadro societário é formado pela Sra. Claudia Cristina Lehm Stepic, representada pela Sra.
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Claudia Cristina Lehm Stepic, que versa sobre a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças de veículos, na forma
de Pregão Eletrônico nº 252/2021, assinado em 22/09/2021, com a vigência de 15 (quinze) meses e
o prazo da execução dos serviços de 12 (doze) meses, no valor de R$278.400,00 (duzentos e
setenta e oito mil e quatrocentos reais). 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010542120 e o
código CRC A51CCD61.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010621695/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 30 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
370/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região Sul, representada
pelo Sr. Fabiano Lopes de Souza e a empresa MCA Assessoria, Importação e Comércio Ltda -
inscrita no CNPJ nº 42.519.684/0001-82, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Marcone
Nunes Ferreira, neste ato representada pelo Sr. Marcone Nunes Ferreira, que versa sobre a
aquisição de peças para as roçadeiras, para atender as necessidades das Subprefeituras - na
forma do Pregão Eletrônico nº 171/2021, assinado em 30/09/2021, com a vigência até 31 de
dezembro de 2021, no valor de R$ 1.353,90 (um mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010621695 e o
código CRC 681C706A.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010634090/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
369/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Oeste, representada pelo Sr. Fabiano Lopes de Souza e a empresa MCA Assessoria, Importação
e Comércio Ltda - inscrita no CNPJ nº 42.519.684/0001-82, cujo quadro societário é formado
pelo Sr. Marcone Nunes Ferreira, representada pelo Sr. Marcone Nunes Ferreira, que versa sobre a
aquisição de peças para as roçadeiras, para atender as necessidades das Subprefeituras - na
forma do Pregão Eletrônico nº 171/2021, assinado em 01/10/2021, com a vigência até 31 de
dezembro de 2021, no valor de R$ 1.353,90 (um mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010634090 e o
código CRC 0866E38D.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010624550/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
364/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Leste, representada pelo Sr. Paulo Mendes Castro e a empresa MCA Assessoria, Importação e
Comércio Ltda - inscrita no CNPJ nº 42.519.684/0001-82, cujo quadro societário é formado pelo
Sr. Marcone Nunes Ferreira, neste ato representada pelo Sr. Marcone Nunes Ferreira, que versa
sobre a aquisição de peças para as roçadeiras, para atender as necessidades das
Subprefeituras - na forma do Pregão Eletrônico nº 171/2021, assinado em 30/09/2021, com a
vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 1.353,90 (um mil trezentos e cinquenta e três
reais e noventa centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010624550 e o
código CRC C5331026.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010629372/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
381/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Bagatoli Indústria e Comércio de Refrigeração e
Eletrônico Eireli - inscrita no CNPJ nº  00.897.750/0001-08, cujo quadro societário é formado
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pelo Sr. Aldivar Bagatoli, neste ato representada pelo Sr. Aldivar Bagatoli, que versa sobre a
aquisição de máquinas de lavar roupas para as unidades administradas pela Secretaria de
Educação Municipal - na forma do Pregão Eletrônico nº 210/2021, assinado em 01/10/2021,
com a vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 106.500,00 (cento e seis mil e
quinhentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010629372 e o
código CRC 9B687EB9.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010688144/2021 - SAP.USU.AGT

 

 

Joinville, 07 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
 127/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva e a empresa Suprimóveis Mobiliário
Corporativo Ltda - inscrita no CNPJ nº. 04.563.256/0001-68, cujo quadro societário é formado
pelo Sr. Anderson Santos Faria, Sr. Jhonison Santos Piffer, neste ato representada pelo Sr.
Anderson Santos Faria, que versa sobre a Aquisição de móveis diversos, a serem utilizados
nas Unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e nas unidades do Hospital
Municipal São José - na forma do  Pregão Eletrônico nº 158/2021, assinado em 07/10/2021, com
a vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa
reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 10:04, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 10:46, 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 0010688144 e o
código CRC 1C2561F0.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010701121/2021 - SAP.USU.AGT

 

 

Joinville, 08 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
 131/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva e a empresa IRACEMA SILVA DA
CUNHA - inscrita no CNPJ nº. 85.201.671/0001-73, cujo quadro societário é formado pela Sra.
Iracema Silva da Cunha, neste ato representada pela mesma, que versa sobre a contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte de materiais com veículo de carga, com
motorista e ajudantes para atendimento de demandas de deslocamento de materiais, medicamentos e
equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville - na forma do  Pregão Eletrônico nº
328/2021, assinado em 07/10/2021, com a vigência até 07/12/2022, no valor de R$ 131.277,00
(cento e trinta e um mil duzentos e setenta e sete reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 10:04, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 10:46, 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 0010701121 e o
código CRC 59FECD9F.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010620024/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 30 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
387/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa CCT Construtora de Obras
Ltda - inscrita no CNPJ nº 02.063.876/0001-02, cujo quadro societário é formado pelo
Sr. Roselio Pereira Junior e Sra. Maria do Carmo Nunes Pereira, neste ato representada pelo Sr.
Roselio Pereira Junior, que versa sobre a contratação de empresa de engenharia para execução
de serviços de calçamento em lajotas retangulares e/ou sextavadas de concreto nas vias do
município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 105/2021, assinado em 30/09/2021,
com a vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 289.840,00 (duzentos e oitenta e nove
mil oitocentos e quarenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010620024 e o
código CRC 212B8B3C.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010612647/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 30 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
373/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
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pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Serviço Social da Industria - SESI - inscrita
no CNPJ nº 03.777.341/0052-06, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Mario Cezar de
Aguiar, neste ato representada pelo Sr. Marco Aurélio Prass Goetten, que versa sobre a
contratação de 50 (cinquenta) inscrições para profissionais da Secretaria Municipal de
Educação participarem da "Formação Inicial e Continuada para Professores - EDUCAÇÃO
MAKER" - na forma do Inexigibilidade de Licitação nº 345/2021, assinado em 30/09/2021,
com a vigência 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010612647 e o
código CRC 05049422.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010502527/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 20 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
360/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa AZIMUTE
ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.967.284/0001-40, cujo
quadro societário é formado pelo Sr. Antônio Carlos Ramuski, Sr. José Antônio Valdez, Sra. Ana
Maria Grisotto Bruske, Sra. Ana Carolina Bruske, Sra. Camila Bruske de Lima, neste ato
representada pelo pelo Sr. Antonio Carlos Ramuski, CPF nº 421.947.099-91, que versa sobre a
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia
para elaboração de projeto executivo de duplicação da Avenida Almirante Jaceguay, bem
como estudos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamento e cronograma, na forma
de Concorrência nº 180/2021, assinado em 20/09/2021, com a vigência de 08 (oito) meses e
o prazo para execução dos serviços de 02 (dois) meses, no valor de R$ 165.180,40 (cento e sessenta
e cinco mil cento e oitenta reais e quarenta centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010502527 e o
código CRC AB9B4DED.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010567601/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 27 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
377/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representada pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e a empresa Quantum
Engenharia Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº. 82.094.640/0001-72, cujo quadro societário é formado
pelo Sr. Gilberto Vieira Filho e a empresa Quantum Participações Ltda, neste ato representada
pelo Sr. Gilberto Vieira Filho, que versa sobre a contratação de empresa especializada em locação,
manutenção e instalação de elementos decorativos, incluindo assistência técnica durante a realização
do evento de Natal no período de 14 de Novembro à 31 de Dezembro de 2021, em Joinville, na
forma Pregão Eletrônico nº 323/2021, assinado em 24/09/2021, com a vigência de 08 (oito) meses
e o prazo de execução dos serviços de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, no valor de R$
1.926.400,00 (Um milhão, novecentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010567601 e o
código CRC 719B4B14.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010701479/2021 - IPREVILLE.UAD.AGT

 

 

Joinville, 08 de outubro de 2021.

 

CONTRATO 011/2020.

 

CONTRATADA: BRASIL TELEFÔNICA S.A.                                           

QUADRO SOCIETÁRIO: Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, David Melcon Sanchez Friera,
Christian Mauad Gebara.

OBJETO:  Prorrogação do prazo contratual, conforme previsto em sua Cláusula Quinta.

REFERENTE: Lei nº  8.666/93 e alterações; Dispensa  nº 014/2020. 

VIGÊNCIA: 09/10/2021 até 08/10/2022.

Registro no TCE/SC sob o código: 5FA6594541D76C7E0D9C4C91F7AF6B315424DDF3

 

GUILHERME MACHADO CASALI

Diretor-Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 08/10/2021, às 09:09, 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 0010701479 e o
código CRC 42238C79.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010635367/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº
280/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Sr. Ricardo Mafra, e a empresa TWI Elevadores Comércio e
Assistência Técnica Eireli, inscrita no CNPJ nº 01.736.543/0001-34, cujo quadro societário é
formado pela Sra. Maria de Lourdes Carvalhais França, neste ato representado pela Sra. Patricia
Carvalhais França Lapa, que versa sobre a contratação de empresa para manutenção de elevadores
instalados na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, na forma da Tomada de Preços nº
146/2017. O Município adita o contrato alterando razão social da empresa contratada de TWI
Elevadores Comércio e Assistência Técnica Ltda para TWI Elevadores Comércio e Assistência
Técnica Eireli. Justifica-se em conformidade com o memorando SEI nº 0010612940 -
SAP.UAO.AFC, anexo SEI nº 9834569 e Parecer Jurídico SEI nº 0010620747 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010635367 e o
código CRC 5F001BFF.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010635474/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato nº
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280/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Sr. Ricardo Mafra, e a empresa TWI Elevadores Comércio e
Assistência Técnica Eireli, inscrita no CNPJ nº 01.736.543/0001-34, cujo quadro societário é
formado pela Sra. Maria de Lourdes Carvalhais França, neste ato representado pela Sra. Patricia
Carvalhais França Lapa, que versa sobre a contratação de empresa para manutenção de elevadores
instalados na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, na forma da Tomada de Preços nº
146/2017. O Município adita o contrato prorrogando o prazo contratual de vigência e execução em
12 (doze) meses, alterando seu vencimento para os dias 04/01/2023 e 01/10/2022, respectivamente.
Justifica-se em conformidade com os memorandos SEI nº 9835388 e nº 9834606 -
SAP.UAO.AFC; Carta de Anuência SEI nº 9834559 e Anexos documentos SEI nº 9820950, nº
 9820962 e nº 9820985 e Parecer Jurídico SEI nº 0010600130 e SEI nº 0010620747 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010635474 e o
código CRC 11D6D58B.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010597654/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 29 de setembro de 2021.

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 Aditivo do Contrato nº
581/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá, e a empresa T.E.S. Tecnologia dos Solos
Ltda, inscrita no CNPJ nº 01.967.685/0001-02, cujo quadro societário é formado pelo Sr.
Guillermo Alejandro Kelly, pelo Sr. Miguel Angel Danielle e pelo Sr. Sebastian Hernan
Kelly, neste ato representado pelo Sr. Miguel Angel Danielle, que versa sobre a revitalização
Asfáltica com Micro Revestimento Asfáltico com polímero das ruas: Rua Anita Garibaldi, Rua
Benjamin Constant, Rua Conselheiro Arp, Estrada da Ilha, Rua Expedicionário Holz, Rua
Graciliano Ramos, Avenida Hermann August Lepper, Eixo Marquês de Olinda, Rua Presidente
Campos Salles e Rua Quinze de Novembro, na forma de Concorrência nº 281/2020.
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O Município revisa o termo contratual efetuando o reequilíbrio econômico financeiro do contrato a
partir de março/2021, conforme descrito abaixo. I. Justifica-se devido em face do reajuste unilateral
da Petrobrás sobre os insumos que compõem o contrato nº 581/2020, conforme documento  SEI
nº  8686330 e nº 9274323 e manifestação da Secretaria de Infraestrutura Urbana através dos
memorandos nº 9902930- SEINFRA-UNP, relatório nº 9902843, Anexos nº 9902763, nº 9902795,
Parecer Técnico SEI nº 9977678, Memorando SEI nº 0010037334 - SAP.UPL e Parecer Jurídico nº
 0010405260 - PGM.UAD. 2º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o
Município revisa o termo contratual efetuando o reequilíbrio econômico financeiro do contrato a
partir de maio/2021, conforme descrito abaixo. I. Justifica-se devido em face do reajuste unilateral
da Petrobrás sobre os insumos que compõem o contrato nº 581/2020, conforme documento  SEI
nº  9274323 e manifestação da Secretaria de Infraestrutura Urbana através dos memorandos nº
 9902930- SEINFRA-UNP, relatório nº 9902843, anexos nº 9902763, nº 9902795, Parecer Técnico
SEI nº 9977678, Memorando SEI nº 0010037334 - SAP.UPL e Parecer Jurídico nº 0010405260 -
PGM.UAD. 3º) As presentes revisões alteram o saldo contratual de R$ 715.854,31 (setecentos e
quinze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) para R$ 933.964,26
(novecentos e trinta e três mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos). I. Os
efeitos da presente revisão retroagem à março/2021 e maio/2021, razão pela qual, faz-se necessária
a realização do pagamento do valor de R$ 665.466,64 (seiscentos e sessenta e cinco mil
quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), que correspondente a diferença
sobre as medições: 3ª (parcial), 4ª, 5ª, 6ª e 7ª, conforme informação SEI nº 0010479429.

partir de março/2021

SERVIÇO

 
Valor Unitário

Atual
R$

 

 
Valor Unitário após o

Reequilíbrio
R$

 

Percentual de
Reequilíbrio %

Pintura de Ligação com RR 1C 0,70/m² 0,73/m² 4,29 %
CAUQ Faixa “C” 338,52/t 373,91/t 10,45 %

Micro revestimento com emulsão com
polímero RC 1C E

11,50/m² 12,73/m² 10,70 %

partir de maio/2021

SERVIÇO

 
Valor Unitário

Atual
R$

 

 
Valor Unitário após o

Reequilíbrio
R$

 

Percentual de
Reequilíbrio %

Pintura de Ligação com RR 1C 0,70/m² 0,79/m² 8,22 %
CAUQ Faixa “C” 338,52/t 432,70/t 15,72 %

Micro revestimento com emulsão com
polímero RC 1C E

11,50/m² 15,10/m² 18,62 %

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010597654 e o
código CRC 16A6DE9A.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010596347/2021 - SAP.USU.AGT

 

 

Joinville, 29 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo  ao Termo de
Contrato nº 039/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva e a empresa COMERCIAL
VANGUARDEIRA EIRELI - ME- inscrita no CNPJ nº 10.942.831/0001-36, cujo quadro
societário é formado pelo Sr. Edson Camilo, neste ato representada pelo Sr. Edson Camilo, que
versa sobre aquisição de bens eletrodomésticos e eletroeletrônicos, a serem utilizados no
Hospital Municipal São José e na Secretaria da Saúde de Joinville, na forma do Pregão
Eletrônico nº 136/2020. O Município revisa os valores unitários do Contrato, com fundamento no
art. 65, II, "d" da Lei nº 8.666/1993, revisando o item 15 em 29,79%, passando o valor unitário
para R$ 603,92 (seiscentos e três reais e noventa e dois centavos). Justifica-se pela escassez e
consequente aumento do preço da matéria prima, identificado pelas notas fiscais e orçamentos
anexos ao pedido (0010396558), pelas matérias divulgadas nos veículos de comunicação e
conforme pesquisa de preço (Orçamentos Planilhados SEI Nº 0010412002/2021). A presente
revisão é aplicada com amparo na análise realizada pela Área Fiscalizadora do Contrato através do
P arecer 0010396598/2021 - SES.UAF.APA, Análise Jurídica nº 0010558031/2021 -
HMSJ.AAJ e Despacho SEI nº 0010571586/2021 - SES.DAF. 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 10:04, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 10:46, 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 0010596347 e o
código CRC 27DC35FD.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010503172/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 20 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de
Contrato n° 237/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Centro Norte, representada pelo Sr. Paulo Mendes Castro e a empresa Freitag Locação de
Equipamentos Ltda, inscrita no C.N.P.J nº 73.257.297/0001-49, cujo quadro societário é formado
pelo Sr. Erci Freitag, neste ato representada pelo Sr. Erci Freitag, que versa sobre a locação de
caminhão basculante, para atender os serviços de zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura,
nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma de Pregão Eletrônico nº 036/2021. O Município
adita o contrato substituindo o equipamento Marca Ford, Modelo Cargo 1719, ano 2012, placa
MKO 8747 por Marca M. Benz, Modelo Atron 1719, ano 2013, placa LRF 5G29. Justifica-se em
conformidade com o memorando SEI nº 9426397 - SPCN.NAD, anexos SEI nº
 9426470 e 9429400 e Parecer Jurídico SEI nº 0010421061 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010503172 e o
código CRC 4C047A36.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010643355/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 04 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
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Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº
279/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representada pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e a
empresa TWI Elevadores Comércio e Assistência Técnica Eireli, inscrita no CNPJ nº
01.736.543/0001-34, cujo quadro societário é formado pela Sra. Maria de Lourdes Carvalhais
França, neste ato representada pela Sra. Patricia Carvalhais França Lapa, que versa sobre a
contratação de empresa para manutenção de elevadores instalados no Complexo Centreventos Cau
Hansen e no Arquivo Histórico de Joinville, na forma de Tomada de Preços nº 146/2017.
O Município adita o contrato alterando a razão social de TWI Elevadores Comércio e
Assistência Técnica Ltda para TWI Elevadores Comércio e Assistência Técnica Eireli
. Justifica-se em conformidade com o memorando SEI nº 9858338 - SECULT.UAD.AAD, anexos
SEI nº 9857927, 9858189 e 9858320 e Parecer Jurídico SEI nº 0010468103 -
PGM.UAD e prorrogando o prazo de vigência e de execução em 12 (doze) meses, alterando seu
vencimento para os dias 31/12/2022 e 02/10/2022, respectivamente. Justifica-se em conformidade
com os memorandos SEI nº  9674488 - SECULT.UAD.AAD, anexo SEI nº
 9673340, 9650088, 9650096 e Parecer Jurídico SEI nº 0010468103 - PGM.UAD. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010643355 e o
código CRC 230BD5E4.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010641182/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 04 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
150/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá, e a empresa Autobahn Engenharia de
Infraestrutura Rodoviária e Geotécnica S/S, inscrita no CNPJ nº 29.876.900/0001-89, cujo
quadro societário é formado pelo Sr. Alcides Costa Emanuelli Junior, Sr. Marcelo Mosnte Carlo
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Silva Fonseca e pelo Sr. Jefferson Cardoso, neste ato representado pelo Sr. Alcides Costa
Emanuelli Junior, que versa sobre a contratação de Serviço de Elaboração de Projetos
Executivos para Obras Viárias, na forma de Pregão Eletrônico nº 051/2020. O Município adita
o contrato acrescendo em 5,09% (cinco inteiros e nove décimos por cento) do valor total do
contrato supracitado, equivalente a R$ 6.539,05 (seis mil quinhentos e trinta e nove reais e cinco
centavos). Justifica-se o acréscimo em conformidade com o Memorando nº 0010182132 -
SEINFRA.UBP e Memorando nº 0010254968 - SEINFRA.UCG, Planilha Orçamentária Sintética
nº 0010226906 - SEINFRA.UBP. Parecer Jurídico nº 0010564586 - PGM.UAD. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010641182 e o
código CRC D1A7E99F.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010505538/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 21 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
456/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Oeste, representada pelo Sr. Fabiano Lopes de Souza, e a empresa Edimar Tolomeotti, inscrita no
C.N.P.J nº 32.789.170/0001-93, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Edimar Tolomeotti, neste
ato representada pelo Sr. Edimar Tolomeotti, que versa sobre a locação de caminhão basculante,
para atender os serviços de zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura, nas suas respectivas
áreas de abrangência, na forma de Pregão Eletrônico nº 189/2020. O Município adita o
contrato prorrogando o prazo de vigência em 14 (quatorze) meses, alterando seu vencimento para
o dia 28/12/2022 e o prazo de execução em 12 (meses), alterando seu vencimento para
o dia 03/11/2022, respectivamente. Justifica-se em conformidade com o memorando SEI nº
 9633016 - SPO.NAD, Carta de Anuência SEI nº 9633077, Anexos SEI nº 9633268, nº 9633284,
nº 9633312 e Parecer Jurídico SEI nº 0010472114 - PGM.UAD. E ainda, adita o
contrato alterando a Cláusula Quinta - Prazo e Forma de Execução dos Serviços, subitem "5.4",
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alterando o índice de reajuste de: IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado para: IPCA - Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em conformidade com o memorando SEI nº 9633315 -
SPO-NAD, Carta de Anuência SEI nº 9633339. Parecer Jurídico SEI nº 0010472114 -
PGM.UAD. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010505538 e o
código CRC B074B488.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010476209/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 17 de setembro de 2021.

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 Aditivo do Contrato nº
592/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Terras, Habitação
Popular e Saneamento, representada pelo Sr. Rodrigo Andrioli e a empresa Garagem Moderna
Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº 77.171.247/0001-03, cujo quadro societário é formado pelo Sr.
Everson José Foltran Rigolino Junior, Jefferson Benetido Rigolino, Sr. Carlos Cesar Rigolino
Junior, Sra. Ruth Isabel Rigolino, Sr. Claudio Luciano Rigolino, Sra. Tayse Cristina Rigolino
Martinez, neste ato representada pelo Sr. Everson José Foltran Rigolino Junior, que versa sobre a
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, na forma de Pregão
Eletrônico nº 200/2017. O Município adita o contrato alterando a Cláusula Quinta - Prazos e
Forma de execução dos serviços, subitem "5.5", alterando o índice de reajuste para o período
acumulado de outubro/2020 à setembro/2021 de: IGPM – Índice Geral de Preços do
Mercado para: IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em conformidade com
o memorando SEI nº 8662328 - SEHAB.UFO, Anexo SEI nº 8662302 e Parecer Jurídico SEI nº
 9297074 - PGM.UAD. 
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010476209 e o
código CRC 1652805E.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010531213/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato nº
353/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Habitação, na condição de
gestor do Fundo Municipal de Terras, Habitação Popular e Saneamento, representada pelo Sr.
Rodrigo Andrioli, e a empresa Garagem Moderna Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº
77.171.247/0001-03, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Everson José F. Rigolino Jurnior,
Sr. Jefferson Benedito Rigolino, Sr. Carlos Cesar Rigolino Junior, Sra. Ruth Isabel Rigolino, Sr.
Claudio Luciano Rigolino, Sra. Tayse Cristina Rigolino Martinez, neste ato representada pelo Sr.
Everson José Foltran Rigolino Júnior, que versa sobre a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de veículos, na forma de Pregão Eletrônico nº 200/2017. O Município adita o
contrato alterando a Cláusula Quinta - Prazo e Forma de Execução do Objeto, subitem "5.5",
alterando o índice de reajuste para o período acumulado de outubro/2018 à setembro/2019 e de
outubro/2019 à setembro/2020 de: IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado para: IPCA - Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em conformidade com o memorando SEI nº
 0010007438 - SEHAB.UFO, anexo SEI nº 0010007394 e Parecer Jurídico SEI nº 0010489273 -
PGM.UAD. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010531213 e o
código CRC 40DF1D18.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 10537200/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 23 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
410/2010, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus, e a empresa Climatizar Climatização Joinville
Eireli, inscrita no CNPJ nº 12.716.737/0001-94, cujo quadro societário é formado pelo Sr.
Alexsandro Custodio, neste ato representada pelo Sr. Alexsandro Custodio, que versa sobre a
contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e
preventiva, com fornecimento de peças (componentes) de coifas, instaladas nas unidades
administradas pela Secretaria de Educação, na forma do Pregão Eletrônico nº 131/2020.
O Município adita o contrato prorrogando o prazo de vigência em 15 (quinze) meses e de
execução em 12 (doze) meses, alterando seu vencimento para os dias 27/01/2023 e 21/10/2022,
respectivamente. Justifica-se em conformidade com o memorando SEI nº 0010115380 -
SED.UIN, Justificativa SEI nº 0010114479 - SED.UIN, anexos 9956831 e 0010114445; e Parecer
Jurídico SEI nº 0010489470 - PGM.UAD. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10537200 e o
código CRC EAE07E60.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010525584/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato nº
365/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura Região Leste, representada
pelo Sr. Paulo Mendes Castro e a empresa Ilha Sul Terraplanagem Transporte e Locação de
Máquinas Ltda ME, inscrita no CNPJ nº 12.781.650/0001-09, cujo quadro societário é formado
pelo Sr. Ademilton Antonio Muller e Sra. Soeli Muller, neste ato representada pelo Sr. Ademilton
Antonio Muller, que versa sobre a contratação de caminhão basculante com capacidade de
10 m³, para atender os serviços de zeladoria pública realizado pelas Subprefeituras nas suas
respectivas áreas de abrangência, na forma de Pregão Eletrônico nº 124/2017. O Município adita o
contrato prorrogando o prazo de vigência e execução em 12 (doze) meses, alterando seu
vencimento para os dias 06/02/2023 e 19/01/2023, respectivamente. Justifica-se em conformidade
com o memorando SEI nº  0010109682 - SPL.NAD, Anexo SEI nº 0010109341 e Parecer Jurídico
SEI nº 0010489750 - PGM.UAD e alterando a Cláusula Quinta - Prazos e Forma de execução dos
serviços, subitem "5.6", alterando o índice de reajuste para o período acumulado de agosto/2019 à
julho/2020 de: IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado para: IPCA - Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo. Em conformidade com o memorando SEI nº  0010109682 - SPL.NAD,
Anexo SEI nº 0010109434 e Parecer Jurídico SEI nº 0010489750 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010525584 e o
código CRC 84F2B2C9.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010525832/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
179/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura Urbana
, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa Infrasul - Infraestrutura e
Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.094.645/0001-29, cujo quadro societário é
formado pelo Sr. Marcelo Gayoso Neves Pedreira de Cerqueira, Sr. Eduardo Gayoso Neves
Pedreira de Cerqueira, Sr. Luiz Antônio Valle Pedreira de Cerqueira, neste ato representada
pelo Sr. Luiz Antônio Valle Pedreira de Cerqueira, que versa sobre a pavimentação em Asfalto das
ruas: Affonso Schulz, Avenida Plutão pista 1, Avenida Plutão pista 2, Carlos Roberto Vilpert,
Coronel Vieira, Ibrahim Sued, João Albino Moreira e Valdemar Medeiros, localizadas nos bairros
Aventureiro, Jardim Sofia e Jardim Paraíso, na forma de Concorrência nº 352/2019. O Município
adita o contrato suprimindo-o em 3,43% (três inteiros e quarenta e três centésimos por cento),
equivalente ao valor de R$173.119,32 (cento e setenta e três mil cento e dezenove reais e trinta e
dois centavos). Justifica-se em conformidade com os memorandos SEI nº 0010213700 -
SEINFRA.UNP e nº 0010255100 - SEINFRA.UCG; justificativa SEI nº 0010213685; anexo SEI
nº 0010212126; Parecer Técnico SEI nº 0010288502 - SAP.UCP.AEN; memorando SEI nº
 0010292618 - SAP.UPL e Parecer Jurídico SEI nº 0010408740  - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010525832 e o
código CRC E4EE4D08.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010462091/2021 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 16 de setembro de 2021.

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 Aditivo Termo de
Permissão n° 291/2013, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e Valter Lessi Branco, portador do CPF
nº 829.044.649-72, que versa sobre a exploração, no município de Joinville, dos serviços de
transporte individual de passageiros - serviço de táxi, na forma da Concorrência n° 226/2012.
O Município adita o contrato transferindo o direito a exploração do ponto do Táxi Especial
Aeroporto — Ponto Privativo para Sra. Lucrecia da Silva, brasileira, inscrita no CPF sob o n°
044.516.849-86, com RG n° 4.766.323, residente e domiciliada na Rua Churchil, n° 143, AP- 202,
CEP: 89.224-125, Joinville/SC, em razão de mudança de atividade profissional do
permissionário cedente. Em conformidade com o memorando SEI nº 0010212314 -
SEINFRA.UTP, Anexo SEI nº 0010212398 e Parecer Jurídico SEI nº 0010330437 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010462091 e o
código CRC B4C5901C.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010567081/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 27 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato nº
333/2016, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria da Subprefeitura da Região
Sul, representada pelo Sr. Fabiano Lopes de Souza, e a empresa JC Locações de Máquinas
Eireli, inscrita no CNPJ nº 09.686.119/0001-34, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Julio
Cesar de Farias, neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar de Farias, que versa sobre a contratação
de serviço de caminhão com carroceria aberta de 7 metros, com guindauto, capacidade de até 7
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toneladas, com fornecimento de combustível e motorista/operador  para carregamento  de  tubos  e 
outros  materiais diversos, na forma de Pregão Presencial nº 153/ 2016. O Município adita o
contrato prorrogando o prazo de vigência e execução em 90 (noventa) dias, alterando seu
vencimento para os dias 10/03/2022 e 10/01/2022, respectivamente. Justifica-se em conformidade
ao Memorando SEI nº 0010153101 - SPS.NAD; anexos SEI nº
 0010153442, 0010153466, 0010153606 e 0010153622, Memorando SEI nº 0010250474 -
 SEGOV.NAD e Parecer Jurídico SEI nº 0010475326 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010567081 e o
código CRC C4A247F6.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010635888/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato nº
392/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Infraestrutura
Urbana, representada pelo Sr. Jorge Luiz Correia de Sá, e a empresa Terraplenagem MF Ltda
ME, inscrita no CNPJ nº 12.443.142/0001-02, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Marcelo
Francisco Andrioli e pela Sra. Lenir Maria Chaves Andrioli, neste ato representado pelo Sr.
Marcelo Francisco Andrioli, que versa sobre a contratação de empresa para prestação de serviço de
escavadeira hidráulica, para executar os serviços de limpeza de valas, rios e córregos em solos
pantanosos e implantação de tubos e galerias para atender a Unidade de Drenagem, na forma
do Pregão Eletrônico nº 171/2017. O Município adita o contrato prorrogando o prazo contratual
de vigência e execução em 12 (doze) meses, alterando seu vencimento para os dias 13/02/2023 e
18/12/2022, respectivamente. Justifica-se em conformidade com os memorandos SEI nº
 0010393391 - SEINFRA.UND, nº 0010417333 - SEINFRA.UCG, Carta de Anuência SEI nº
 0010393301, Anexos SEI nº 0010393266, nº 0010393273, nº 0010393290 e Parecer Jurídico SEI
nº 0010564724 - PGM.UAD.
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010635888 e o
código CRC AD2E1C62.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010632389/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato nº
277/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente, representada pelo Sr. Fábio João Jovita, e a
empresa TWI Elevadores Comércio e Assistência Técnica Eireli, inscrita no CNPJ nº
01.736.543/0001-34, cujo quadro societário é formado pela Sra. Maria de Lourdes Carvalhais
França, neste ato representado pela Sra. Patricia Carvalhais França Lapa, que versa sobre a
contratação de empresa para manutenção de elevadores instalados no Mirante Morro do Boa Vista,
na forma da Tomada de Preços nº 146/2017. O Município adita o contrato prorrogando o prazo
de vigência em 12 (doze) meses, alterando seu vencimento para o dia 01/05/2023 e o prazo
de execução em 12 (doze) meses, alterando seu vencimento para o dia 02/10/2022. Justifica-se em
conformidade com o memorando SEI nº 9930250 - SAMA.UPP, Anexo Carta de Anuência SEI nº
 9930169 e Parecer Jurídico SEI nº 0010408762 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010632389 e o
código CRC C3ED37C4.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010632252/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº
277/2017, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente, representada pelo Sr. Fábio João Jovita, e a
empresa TWI Elevadores Comércio e Assistência Técnica Eireli, inscrita no CNPJ nº
01.736.543/0001-34, cujo quadro societário é formado pela Sra. Maria de Lourdes Carvalhais
França, neste ato representado pelo Sr. Eduardo Aurélio Lapa, que versa sobre a contratação de
empresa para manutenção de elevadores instalados no Mirante Morro do Boa Vista, na forma
da Tomada de Preços nº 146/2017. O Município adita o contrato alterando razão social da
empresa contratada de TWI Elevadores Comércio e Assistência Técnica Ltda  para TWI Elevadores
Comércio e Assistência Técnica Eireli. Justifica-se em conformidade com o memorando SEI nº
 0010143982 - SAMA.UPP, anexo SEI nº 0010128015 e Parecer Jurídico SEI nº 0010564624 -
PGM.UAD. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010632252 e o
código CRC BD2DBFB5.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010632053/2021 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato nº
392/2018, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Sr. Ricardo Mafra, e a empresa L M Climatização
Ltda., inscrita no CNPJ nº 12.639.462/0001-32, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Yuri
Luiz de Castro Moreira e pela Sra. Rosinelly Delgado da Rosa Moreira, neste ato representado pelo
Sr. Yuri Luiz de Castro Moreira e pela Sra. Rosinelly Delgado da Rosa Moreira, que versa sobre a
contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva e
preventiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, para condicionadores de ar e
sistema central de climatização, na forma do Pregão Eletrônico nº 197/2018. O Município adita o
contrato  prorrogando os prazos de vigência e execução em 12 (doze) meses, alterando seus
vencimentos para os dias 18/01/2023 e 01/10/2022, respectivamente. Justifica-se em conformidade
com os Memorandos SEI nº 0010035183 e nº 0010293840 - SAP.UAO.AFC, Carta Anuência Sei
nº 9924699, Anexos Sei nº 0010153529, nº 0010153588, nº 0010153603 e Parecer Jurídico SEI nº
 0010601675 - PGM.UAD. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010632053 e o
código CRC 71B83593.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010628261/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

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 Aditivo do Contrato nº
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472/2018, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Gestão de
Pessoas, representada pela Sra. Cinthia Friedrich, e a empresa Santinvest S.A - Crédito
Financiamento e Investimentos, inscrita no CNPJ nº 00.122.327/0001-36, cujo quadro societário é
formado pelos Srs. Juarez Medeiros Gualberto, Giorgio Rodrigo Donini e Vicente Donini, neste
ato representado pelos Srs. Giorgio Rodrigo Donini e o Sr. Juarez Medeiros Gualberto, que versa
sobre o credenciamento de instituições financeiras/bancárias, interessadas em conceder empréstimos
mediante consignação em folha de pagamento e/ou cartão de crédito para os servidores ativos e
agentes comunitários de saúde da Prefeitura Municipal de Joinville, na forma do Termo de
Credenciamento nº 151/2018. O Município adita o contrato prorrogando o prazo de vigência em
12 (doze) meses, alterando seu vencimento para o dia 12/12/2022. Justifica-se em conformidade
com o memorando SEI nº 0010107151 - SGP.NAD; anexo SEI nº 0010107137 e Parecer Jurídico
SEI nº 0010564613 - PGM.UAD. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010628261 e o
código CRC 6925CD3F.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010612893/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 30 de setembro de 2021.

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 Aditivo do Contrato nº
474/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Proteção Civil e Segurança
Pública, representada pelo Sr. Paulo Rogério Rigo, e a empresa Lehm Auto Mecânica
Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.592.869/0001-26, cujo quadro societário é formado pela Sra. Claudia
Cristina Lehm Stepic, neste ato representado pela Sra.Claudia Cristina Lehm Stepic, que versa
sobre a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de
dois veículos VW/VOYAGE, na forma do Pregão Eletrônico nº 025/2020. O Município adita o
contrato prorrogando o prazo de vigência e de execução em 12 (doze) meses, alterando seu
vencimento para os dias 14/11/2022 e 30/09/2022, respectivamente. Justifica-se em conformidade
com os memorandos SEI nº 9627722, nº 9895728 e nº 0010600701 -
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com os memorandos SEI nº 9627722, nº 9895728 e nº 0010600701 -
SEPROT.UGM.AAD; anexos SEI nº 9626149, 9895693, 9895705, 9895717 e 9895722; e Parecer
Jurídico SEI nº 0010549331 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010612893 e o
código CRC BDCA876E.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010625747/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 01 de outubro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº
507/2018, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Leste, representada pelo Sr. Paulo Mendes Castro, e a empresa Kandir Transportes e Serviços
Ltda, inscrita no CNPJ nº 85.376.150/0001-57, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Carlos
Eduardo Hess, neste ato representado pelo Sr. Carlos Eduardo Hess, que versa sobre a contratação
de motoniveladora para atender os serviços de zeladoria pública realizado nas áreas de abrangência
do Município de Joinville, na forma de Pregão Eletrônico nº 194/2018. O Município adita o
contrato prorrogando o prazo de vigência e execução em 12 (doze) meses, alterando seu
vencimento para os dias 18/02/2023 e 09/01/2023, respectivamente. Justifica-se em conformidade
com o memorando SEI nº 0010057202 - SPL.NAD,  Carta de Anuência SEI nº 10000614 e
Parecer Jurídico SEI nº 0010564577 - PGM.UAD.  

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

100 de 125

Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010625747 e o
código CRC A4FC18F7.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010691123/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 07 de outubro de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
Sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº 143/2014, com os seguintes dados:

LOCADOR: I.K. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. - ME

OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 60 (sessenta)
meses; a exclusão da Cláusula Décima Sexta do Termo de Contrato nº 143/2014; a manutenção do
valores, sem reajuste, pelo prazo dos próximos 60 (sessenta) meses, bem como
a rescisão antecipada do contrato, caso exista interesse por parte do LOCATÁRIO, sem que haja
multa contratual.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação nº 127/2014

VALOR: R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), sendo o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) mensais.

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 10:27, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 08/10/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/10/2021, às 17:18, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010691123 e o
código CRC 64EA629A.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010520471/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Errata ao 6º Termo Aditivo do
Contrato nº 324/2016, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura Região
Nordeste, representada pelo Sr. Paulo Mendes Castro e a empresa TRANSPORTES E
TERRAPLENAGEM PLX LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.095.279/0001-22, cujo quadro
societário é formado pelo Sr. Lourival Xavier, Sr. Maicon Fonseca Xavier, Sr. Vagner Fonseca
Xavier, Sr. Lumarcos Flores Xavier, neste ato representada pelo Sr. Lourival Xavier, que versa
sobre a contratação de retroescavadeira 4x4 para atender os serviços de zeladoria pública realizados
pelas Subprefeituras nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma e vinculado ao Pregão
Presencial n° 145/2016. Consoante ao documento SEI nº 0010396019, onde se lê: 2º) Através do
presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o contrato prorrogando
excepcionalmente o prazo contratual de vigência e execução em 06 (seis) meses, ou até o término
de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro, alterando seu vencimento para os
dias 21/11/2022 e 28/03/2022, respectivamente. Leia-se: 2º) Através do presente termo, de comum
acordo entre as partes, o Município adita o contrato prorrogando excepcionalmente o prazo
contratual de vigência e execução em 06 (seis) meses, ou até o término de novo processo licitatório,
o que ocorrer primeiro, alterando seu vencimento para os dias 21/05/2022 e 28/03/2022,
respectivamente.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010520471 e o
código CRC 097D760E.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010491196/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 20 de setembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº
366/2018, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Oeste, representada pelo Sr. Fabiano Lopes de Souza e a empresa JC Locações de Máquinas
Eireli, inscrita no C.N.P.J nº 09.686.119/0001-34, cujo quadro societário é formado pelo Sr. Julio
Cesar de Farias, neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar de Farias, que versa sobre a
contratação de Rolo Compactador para atender os serviços de zeladoria pública realizados pelas
Subprefeituras, na forma de Pregão Eletrônico nº 129/2018. O Município adita o contrato
alterando a Cláusula Quinta - Prazos e Forma de execução dos serviços, subitem "5.5", alterando
o índice de reajuste de: IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado para: IPCA - Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo. Em conformidade com o memorando SEI nº 9755958 -
SPO.NAD, anexo SEI nº 9755989 e Parecer Jurídico SEI nº 0010473036 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010491196 e o
código CRC BE7DF020.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0010658148/2021 - SAP.UPR

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 160/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório
Municipal e Laboratório do Hospital São José, nas quantidades, termos e condições descritas no
Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam:  Epimed Prod
Serv Saude Ltda, item 15, R$ 35,00; item 72, R$ 19,9; item 74, R$ 20,00; item 75, R$ 38,00; item
83, R$ 355,00; item 97, R$ 0,32; item 111, R$ 0,24; item 120, R$ 0,33; item 133, R$ 180,00; item
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135, R$ 179,00; item 137, R$ 179,00; item 138, R$ 178,00; item 160, R$ 180,00; item 161, R$
180,00.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 17:01, 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 0010658148 e o
código CRC 3CBE6F9C.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0010654758/2021 - SAP.UPR

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 160/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório
Municipal e Laboratório do Hospital São José, nas quantidades, termos e condições descritas no
Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais
sejam: Medical Chizzolini Ltda, item 4, R$ 24,00; item 5, R$ 31,90; item 7, R$ 42,00; item 8, R$
24,80; item 9, R$ 26,80; item 14, R$ 12,09; item 17, R$ 40,00; item 19, R$ 49,00; item 29, R$
6,90; item 32, R$ 4,00; item 43, R$ 0,50; item 44, R$ 17,00; item 45, R$ 0,73; item 46, R$ 0,56;
item 47, R$ 0,07; item 58, R$ 133,90; item 59, R$ 11,50; item 67, R$ 0,53; item 79, R$ 3,81; item
87, R$ 55,00; item 139, R$ 5,10; item 141, R$ 106,50; item 142, R$ 100,00; item 143, R$ 2,40;
item 144, R$ 2,40; item 145, R$ 4,00; item 147, R$ 7,50; item 156, R$ 12,30; item 158, R$ 11,45;
item 170, R$ 80,00.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 17:01, 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 0010654758 e o
código CRC 984AC7C9.

104 de 125

Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021



AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0010674913/2021 - SAP.UPR

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 117/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de materiais hospitalares de uso geral para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde e Hospital Municipal São José, nas quantidades, termos e condições
descritas no Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: De
Pauli Comércio Representação Importação e Exportação: Item 6, R$ 27,17 -  Item 8, R$ 7,71.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 17:01, 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 0010674913 e o
código CRC 3A137800.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0010668755/2021 - SAP.UPR

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 144/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem para Suporte Ventilatório para atender a
demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, incluindo-se o Hospital
Municipal São José, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da
seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: AABA Comércio de
Equipamentos Médicos EIRELI: Item 29, R$ 95,00; Item 30, R$ 95,00; Item 40, R$ 52,00; Item
46, R$ 58,00; Item 48, R$ 58,00; Item 50, R$ 172,00; Item 69, R$ 9,86; Item 102, R$ 285,00; Item
103, R$ 285,00; Item 104, R$ 285,00; Item 105, R$ 285,00; Item 106, R$ 285,00; Item 107, R$
285,00; Item 108, R$ 285,00; Item 109, R$ 285,00.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 17:01, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010668755 e o
código CRC B0CD984C.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0010658557/2021 - SAP.UPR

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 160/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório
Municipal e Laboratório do Hospital São José, nas quantidades, termos e condições descritas no
Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais
sejam: Dimalab Eletronics do Brasil Eireli, item 39, R$ 5,00; item 51, R$ 47,00; item 62, R$
1.233,60.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 17:01, 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 0010658557 e o
código CRC E40E1BD1.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0010658690/2021 - SAP.UPR

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 160/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório
Municipal e Laboratório do Hospital São José, nas quantidades, termos e condições descritas no
Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja: Instrutherm Instr Med
Ltda, item 50, R$ 66,48.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 17:01, 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 0010658690 e o
código CRC 91AFA44B.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 0010659235/2021 - SAP.UPR

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 160/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório
Municipal e Laboratório do Hospital São José, nas quantidades, termos e condições descritas no
Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, qual seja:  Biostock Diagn Com
Imp Exp, item 80, R$ 0,21.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/10/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 17:01, 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 0010659235 e o
código CRC A16552E7.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 0010697932/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados que
homologa o processo licitatório levado a efeito através do PROCESSO DE LICITAÇÃO DA
CAJ - PLC Nº 019/2021, destinado à EXECUÇÃO DE OBRAS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE REATORES BIOLÓGICOS
DA ETE JARIVATUBA, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, também adjudicando à
empresa vencedora em seu respectivo itens e valor, quais sejam:

EMPRESA: BODOQUENA ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ n°
16.043.945.0001-20

VALOR GLOBAL: R$ 7.042.000,00 (sete milhões quarenta e dois mil reais).
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Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 07/10/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 07/10/2021, às 16:58,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 07/10/2021, às 17:07, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 07/10/2021, às 17:09, 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 0010697932 e o
código CRC 99E9E72D.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 0010685297/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 255/2021, UASG 453230, visando a aquisição de óleo
lubrificante para utilização em maquinários da Prefeitura Municipal de Joinville, bem como o
julgamento efetuado pelo pregoeiro, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora em seus
respectivos itens e valores totais, quais sejam: DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E
LUBRIFICANTES LTDA, Item 01 - R$ 9.600,00 e Item 02 - R$ 11.400,00. 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 15:58, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:32, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010685297 e o
código CRC 4B869F68.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 0010701422/2021 - SED.UEP

 

A Secretaria de Educação através da Unidade de Educação Profissional leva ao
conhecimento dos interessados que homologa o resultado final do processo seletivo levado a efeito
através do Edital SEI Nº 0010468157 destinado a seleção de profissionais interessados em atuar no
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC-FIC/NOVOS
CAMINHOS mediante a concessão de bolsas de estudo, atuarão como: Coordenador Adjunto,
Orientador(a) Pedagógico, Apoio às Atividades Acadêmicas e Professores Bolsistas, quais sejam: 

Professor Operador de Computador
Classificação Nome Completo: Pontuação

1 Anelize Zowkowiski Savi 90
 

Documento assinado eletronicamente por Deyze Zapelini Faust,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 11:35, 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 Adalberto Cesar Ignacio,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 11:41, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Pauline Von Scharten,
Servidor(a) Público(a), em 08/10/2021, às 11:54, 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 Silvana Maria da Silva
Ravache, Gerente, em 08/10/2021, às 13:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010701422 e o
código CRC 59360AFE.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0010668538/2021 -
CAJ.DICAF.GSL.CLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados que
homologa o processo licitatório levado a efeito através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
140/2021,  destinado à AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS GRANULOMETRIAS,
bem como o julgamento e adjudicação efetuado pelo pregoeiro, às empresas vencedoras em seus
respectivos itens e valores unitários, quais sejam:
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Item: 1

Descrição: Brita

Descrição Complementar: Código: 21205 - PEDRA DETONADA BRUTA (MATACO)

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Metro cúbico

Valor Estimado: R$ 38.629,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RUDNICK MINERIOS LTDA. , pelo melhor lance de R$
35.760,0000 .

 

Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado
05/10/2021

14:39:25

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RUDNICK
MINERIOS LTDA., CNPJ/CPF: 83.179.093/0001-90, Melhor
lance: R$ 35.760,0000

 
Item: 2

Descrição: Brita

Descrição Complementar: Código: 26392 - BICA CORRIDA

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 240 Unidade de fornecimento: Metro cúbico

Valor Estimado: R$ 16.638,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$
17.277,0000 , com valor negociado a R$ 16.632,0000 .

 

Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado
05/10/2021

14:39:56

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:
VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
18.669.032/0001-40, Melhor lance: R$ 17.277,0000, Valor
Negociado: R$ 16.632,0000
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Item: 3

Descrição: Brita

Descrição Complementar: Código: 28239 - PEDRA BRITADA, RACHÃO, 38 A 100
MM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 240 Unidade de fornecimento: Metro cúbico

Valor Estimado: R$ 16.316,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RUDNICK MINERIOS LTDA. , pelo melhor lance de R$
16.484,5000 , com valor negociado a R$ 16.315,2000 .

 

Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado
05/10/2021

14:40:37

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RUDNICK
MINERIOS LTDA., CNPJ/CPF: 83.179.093/0001-90, Melhor
lance: R$ 16.484,5000, Valor Negociado: R$ 16.315,2000

 

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 05/10/2021, às 15:29, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 05/10/2021, às 16:09, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 06/10/2021, às 14:58,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 06/10/2021, às 17:58, 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 0010668538 e o
código CRC 96D71B4E.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0010699696/2021 -
CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados que
homologa o processo licitatório levado a efeito através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
129/2021,  destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE
DISPOSITIVOS MÓVEIS - MOBILE DEVICE MANAGEMENT, bem como o julgamento e
adjudicação efetuado pela pregoeira e equipe de apoio, a empresa classificada e seu respectivo
valor, qual seja:

EMPRESA: WONIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 81.385.593/0001-53.

VALOR GLOBAL: R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 07/10/2021, às 20:12, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 08/10/2021, às 11:14,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/10/2021, às 14:16, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 16:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010699696 e o
código CRC A5BF9161.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0010679525/2021 - SAP.UPR
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O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 269/2021, destinado a contratação de empresa para a confecção e fornecimento
de carimbos, para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinville, com exceção da Companhia Águas de Joinville – CAJ, em Joinville, na
Data/Horário: 22/10/2021 às 09:00 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-
br, UASG 453230. Chave no TCE: 4206D8D92BB1C69F878B8966DB20800ADF68404E.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 06/10/2021, às 15:38, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 06/10/2021, às 15:49, 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 0010679525 e o
código CRC CF3F533F.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0010694927/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 331/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual prestação de
serviços de refeições (almoço e jantar) por empresa do ramo alimentício na região de São José (SC)
para atender a delegação do Município de Joinville nos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina,
dos dias 20 a 28 de Novembro de 2021, na Data/Horário: 22/10/2021 às 08:30 horas, para abertura
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br
e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. Chave TCE:
5D0A9DC437435C019BEFAE33F64B41065714D7F5.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 07/10/2021, às 15:58, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 07/10/2021, às 16:32, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010694927 e o
código CRC BC198FC9.

 

COMUNICADO SEI Nº 0010695891/2021 - SEPUD.UAC

 

 

Joinville, 07 de outubro de 2021.

 

 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, "Conselho da Cidade" Mandato
2019-2022 torna pública a a ata da reunião nº 22, realizada no dia 1º de setembro de 2021
e aprovada em plenário no dia 6 de outubro de 2021. 

 

 

Marco Antonio Corsini

Presidente do Conselho da Cidade

 

 

 

Patrícia Rathunde Santos

Secretária Executiva

 

 

Esta publicação possui como anexo o documento SEI nº 0010695872
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Documento assinado eletronicamente por Patricia Rathunde Santos,
Servidor(a) Público(a), em 07/10/2021, às 14:05, 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.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Corsini,
Usuário Externo, em 07/10/2021, às 14:50, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010695891 e o
código CRC A598ADED.

CONVOCAÇÃO SEI

Tendo em vista a aprovação dos candidatos para vaga de reserva no Processo
Seletivo Simplificado EDITAL SEI Nº 0010468157/2021 - SED.UEP, destinado a seleção de
profissionais interessados em atuar no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
- PRONATEC-FIC/NOVOS CAMINHOS mediante a concessão de bolsas de estudo, a Gerência
de Ensino, percebe a necessidade da convocação dos classificados para o cargo de professor
LIBRAS, as Sras Sueli Bartnikowsky, Juliana Cipriano Martins Moreira e Fernanda Bairro Pereira,
e para o cargo de Coordenador Adjunto Sra Rosalia Vieira,  para comparecerem no dia 13/10/2021
na Secretaria de Educação, localizada na Rua Itajaí, 390 - Centro, na  sala de reuniões Gerência de
Ensino, às 9hras, munidos de originais e cópias dos documentos enviados por e-mail pela Unidade
de Ensino Profissional, e-mail: inscricao.novoscaminhos@joinville.edu.sc.gov.br.

Documento assinado eletronicamente por Deyze Zapelini Faust,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 11:35, 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 Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 08/10/2021, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Silvana Maria da Silva
Ravache, Gerente, em 08/10/2021, às 13:07, 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 0010702080 e o
código CRC B648B03A.
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DECISÃO SEI Nº 0010680603/2021 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 06 de outubro de 2021.

Requerimento Administrativo n. 341/2021/NAT

Solicitante:  D. R .F.

Órgão/Unidade de origem: UBS Bucarein 

 

 

Diante do parecer técnico favorável, da manifestação favorável da Diretora
Executiva da Secretaria Municipal da Saúde  e dos fundamentos expostos no Relatório Final
lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 0010680050), DEFIRO, com fundamento no art.
22, III, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário D. R
.F., assistido pela UBS Bucarein, que objetivava o fornecimento de fórmula pediátrica para dieta
cetogênica, conforme receita, pelo período de 03 (três) meses, em favor do Solicitante. 

Comunique-se.

 

Ana Paula Barauna
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 20:49, 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 0010680603 e o
código CRC F2362CDB.

 

DECISÃO SEI Nº 0010667576/2021 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 05 de outubro de 2021.
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Requerimento Administrativo n. 398/2021/NAT

Solicitante: A. L. R. B.

Órgão/Unidade de origem: Regulação

 

Diante do parecer técnico favorável, da manifestação favorável da Diretora
Executiva da Secretaria Municipal da Saúde  e dos fundamentos expostos no Relatório Final
lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 0010667118), DEFIRO, com fundamento no art.
22, III, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada
pela usuária A. L. R. B., assistida pela Regulação, que objetivava a realização do exame de
ressonância magnética de crânio com sedação intrahospitalar, em favor da Solicitante.

Comunique-se.

 

Ana Paula Barauna
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 20:44, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010667576 e o
código CRC 98AFCC3C.

 

DECISÃO SEI Nº 0010682272/2021 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 06 de outubro de 2021.

Requerimento Administrativo n. 331/2021/NAT

Solicitante: M. L. dos P.

Órgão/Unidade de origem: UBSF Estevão de Matos

 

Diante do parecer técnico favorável, da manifestação favorável da Diretora
Executiva da Secretaria Municipal da Saúde  e dos fundamentos expostos no Relatório Final
lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 0010682016), DEFIRO, com fundamento no art.
22, III, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária M. L. dos
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22, III, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pela usuária M. L. dos
P., assistida pela UBSF Estevão de Matos, que objetivava o fornecimento de f órmula pediátrica
para dieta cetogênica, conforme receita, pelo período de 06 (seis) meses, em favor da Solicitante. 

Comunique-se.

 

Ana Paula Barauna
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 20:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010682272 e o
código CRC 14472D18.

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 0010706885/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Notificado(a): Sirlene Haak Souza, CPF nº 036.446.069-51.
Auto de Infração Ambiental n.º 1168/18.
Local da infração: Rua Itajubá, S/Nº, Casa 95, Bom Retiro.
Referente: Processo Administrativo Ambiental - PAA n.º 0819/18 (SEI n.º 19.0.076241-0). 

 

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi proferido o TERMO DE DECISÃO
SEI Nº 9971925/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
conforme abaixo:

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade.

No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em
questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às
sanções cabíveis.
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O infrator dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 149, LC nº 29/96) para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, o qual deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço
"Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso,
dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por
meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo
inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do
Município. Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a publicação deste, na
forma do artigo 143, §4º da LC nº 29/96. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Paterno,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 12:11, 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 0010706885 e o
código CRC C91AC915.

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 0010695010/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Notificado(a): Lindamir Aparecida Correa Schwitzki, CPF nº 047.905.779-61.
Auto de Infração Ambiental n.º 3778/18.
Local da infração: Rua Lauro Machado, n° 726, Espinheiros.
Referente: Processo Administrativo Ambiental - PAA n.º 0736/18 (SEI n.º 20.0.129517-5). 

 

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi proferido o TERMO DE DECISÃO
SEI Nº 9792250/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
conforme abaixo:

 

DECIDO pela CONVERSÃO da penalidade de multa em advertência por escrito, nos
termos do artigo 132, I da Lei Complementar nº 29/1996. Assim, fica o autuado advertido
quanto às penalidades legais a que estará sujeito se verificada nova irregularidade, pois o
meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito e bem de uso comum do povo e
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essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do artigo 225
da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em
questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às
sanções cabíveis.

 

O infrator dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 149, LC nº 29/96) para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, o qual deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço
"Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a
publicação deste, na forma do artigo 143, §4º da LC nº 29/96. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Paterno,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 12:09, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010695010 e o
código CRC BF5FD8AC.

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 0010706754/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Notificado(a): Rodine Indústria de Plásticos Ltda-ME, CNPJ nº 18.063.935/0001-82.
Auto de Infração Ambiental n.º 4390/18.
Local da infração: Rua Arlindo Correa, nº 7.947, acesso pela rua XV de Novembro, Vila
Nova.
Referente: Processo Administrativo Ambiental - PAA n.º 0192/18 (SEI n.º 20.0.105193-4). 

 

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi proferido o TERMO DE DECISÃO
SEI Nº 9865211/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
conforme abaixo:
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DECIDO pela CONVERSÃO da penalidade de multa em advertência por escrito, nos
termos do artigo 132, I da Lei Complementar nº 29/1996. Assim, fica o autuado advertido
quanto às penalidades legais a que estará sujeito se verificada nova irregularidade, pois o
meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito e bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do artigo 225
da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em
questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às
sanções cabíveis.

 

O infrator dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 149, LC nº 29/96) para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, o qual deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço
"Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a
publicação deste, na forma do artigo 143, §4º da LC nº 29/96. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Paterno,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 12:10, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010706754 e o
código CRC 354CCB5A.

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 0010695129/2021 - SAMA.AAJ.PAA

 

 

Notificado(a): Lindamir Aparecida Correa Schwitzki, CPF nº 047.905.779-61.
Auto de Infração Ambiental n.º 3771/18.
Local da infração: Lauro Machado, nº 726, Espinheiros.
Referente: Processo Administrativo Ambiental - PAA n.º 0541/18 (SEI n.º 20.0.118230-3). 

 

122 de 125

Nº 1819, sexta-feira, 08 de outubro de 2021

https://www.joinville.sc.gov.br


Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi proferido o TERMO DE DECISÃO
SEI Nº 9779103/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
conforme abaixo:

 

DECIDO pela CONVERSÃO da penalidade de multa em advertência por escrito, nos
termos do artigo 132, I da Lei Complementar nº 29/1996. Assim, fica o autuado advertido
quanto às penalidades legais a que estará sujeito se verificada nova irregularidade, pois o
meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito e bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do artigo 225
da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em
questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às
sanções cabíveis.

 

O infrator dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 149, LC nº 29/96) para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, o qual deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço
"Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a
publicação deste, na forma do artigo 143, §4º da LC nº 29/96. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Paterno,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 12:09, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010695129 e o
código CRC 7E85F3EB.

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEI Nº 0010694786/2021 - SAMA.AAJ.PAA
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Notificado(a): Luciano Quinor Ferreira, CPF nº  089.753.509-08.
Auto de Infração Ambiental n.º 0143/18.
Local da infração: Rua Helena Casagrande Ramos, s/n.
Referente: Processo Administrativo Ambiental - PAA n.º 0307/18 (SEI n.º 19.0.073091-7). 

 

Fundamentado nos termos do artigo 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 – Código Municipal
do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que
regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi proferido o TERMO DE DECISÃO
SEI Nº 9495528/2021 - SAMA.AAJ.PAA pelo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
conforme abaixo:

 

DECIDO pela MANUTENÇÃO da penalidade de multa em sua integralidade e
pela REPARAÇÃO DO DANO na forma da Verificação de Dano Ambiental. Assim, o
autuado no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento deste, deverá:

1. Remover os resíduos do local e dar destinação adequada, conforme legislação aplicável
a cada tipo de resíduo.

2. Providenciar com as etapas de identificação de passivo ambiental estabelecido no art.
23, I da Resolução CONAMA nº 420/2009. Apresentar relatório de avaliação preliminar,
caso constatado área suspeita apresentar a investigação confirmatória.

Nos casos em que a área for declarada contaminada proceder com a etapa de diagnóstico
(art. 23, II da Resolução CONAMA nº 420/2009 e requerer o licenciamento ambiental para
a recuperação da área contaminada).

3. Protocolar por intermédio do autosserviço "Req. Aprovação de Projeto de Recuperação
de Área Degradada", disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/requerer-aprovacao-de-projeto-de-recuperacao-de-
area-degradada-prad/) um Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD para
aprovação do corpo técnico desta Secretaria e posterior implantação, com vistas a
recuperar o local.

4. Comprovar no presente Processo Administrativo Ambiental o protocolo do Projeto de
Recuperação de Área Degradada - PRAD.

No mais, constatando-se a ocorrência de novas infrações, a reincidência na infração em
questão ou o descumprimento das determinações, os responsáveis estarão sujeitos às
sanções cabíveis.

 

O infrator dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 149, LC nº 29/96) para, querendo,
oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO endereçado ao Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMDEMA, o qual deverá ser protocolado por intermédio do autosserviço
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"Req. para Defesa de PAA" disponível na página da internet do Município de Joinville
(https://www.joinville.sc.gov.br). Decorrido o prazo supracitado, sem apresentação de recurso,
dever-se-á efetuar o pagamento da guia referente à multa aplicada, que poderá ser emitida por
meio do endereço eletrônico http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/ (consulta de débito). Havendo
inadimplemento da multa, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do
Município. Considera-se intimado o(a) notificado(a) 05 (cinco) dias após a publicação deste, na
forma do artigo 143, §4º da LC nº 29/96. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Paterno,
Coordenador (a), em 08/10/2021, às 12:08, 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 0010694786 e o
código CRC 4BC62413.
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