
    Nº 1836, terça-feira, 09 de novembro de 2021

DECRETO Nº 44.696, de 08 de novembro de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

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

 

 

EXONERA a pedido, no Hospital Municipal São José, a partir de 15 de setembro de 2021:

 

Juliano Ramos, matrícula 98.099, do cargo de Médico Plantonista Clínica Médica, com base
no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/11/2021, às 11:02, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010978170 e o
código CRC 6A351678.

DECRETO Nº 44.711, de 09 de novembro de 2021.

 

Institui a atualização monetária dos valores para
fins de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
para o exercício de 2022.

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o
inciso IX, do art. 68 e com o § 5º, do art. 85, ambos da Lei Orgânica do Município, e do art. 20, da
Lei Complementar nº 389, de 27 de setembro de 2013;

Considerando a necessidade de atualizar anualmente os valores para o lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, tendo em vista o valor da
inflação do período, objetivando compensar a perda de valor da moeda;

Considerando que por meio de decreto é autorizada a atualização de tributos
utilizando percentual correspondente ao índice oficial de correção monetária, conforme §2° do
artigo 97 do Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 20, caput e
parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 389, de 27 de setembro de 2013, e Enunciado
nº 160 da súmula do Superior Tribunal de Justiça;

 

DECRETA:

 

Art. 1º. Os valores utilizados no cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU, previstos na Lei Complementar nº 389/2013 e atualizados pelos
Decretos nº 21.540/2013, nº 23.495/2014, nº 25.987/2015, nº 27.921/2016, nº 30.109/2017, nº
33.081/2018, nº 36.316/2019 e  nº 39.938/2020, ficam reajustados monetariamente para o exercício
de 2022 em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), com base no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE acumulado no período de outubro de 2020 a setembro de
2021.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
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Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010999870 e o
código CRC 46854802.

DECRETO Nº 44.709, de 09 de novembro de 2021.

 

Declara de utilidade pública, área de terras de
propriedade de Lotteville Incorporadora LTDA,
localizada na Rua Colon, Bairro Glória. 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o disposto no art. 5º, alínea "m", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, nos termos do art. 5º, alínea "m", do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito de desapropriação amigável ou judicial, a
área de terras de propriedade de Lotteville Incorporadora LTDA, ou de quem de direito, destinada
para a construção de um Centro de Educação Infantil, possuindo a seguinte descrição:

"Terreno, com área total de 1.339,80 m2, situado na Rua Colon, Bairro Glória,
cujos limites e confrontações constam da Matrícula n. 8.691, do Cartório de Registro de Imóveis da
2ª Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária municipal n. 13.20.12.83.2400.0000."

Art. 2º Este Decreto 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 09/11/2021, às 22:20, 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 0010992295 e o
código CRC AB425777.

DECRETO Nº 44.699, de 08 de novembro de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 10 de novembro de 2021, com base no inciso I, do artigo 2º da lei citada:

 

Kathyane Gonçalves de Souza Burg, matrícula 54.800, para o cargo de Professor Educação
Infantil e Ensino Fundamental Educação Física.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/11/2021, às 11:02, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010978235 e o
código CRC AE837945.

DECRETO Nº 44.708, de 09 de novembro de 2021.

 

Declara de utilidade pública, área de terras de
propriedade de Laura de Oliveira Cercal,
localizada na Estrada Timbé, Bairro Cubatão. 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o disposto no art. 5º, alínea "m", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, nos termos do art. 5º, alínea "m", do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito de desapropriação amigável ou judicial, a
área de terras de propriedade de Laura de Oliveira Cercal, ou de quem de direito, destinada para
implantação de um Centro de Educação Infantil, possuindo a seguinte descrição:

"Terreno Urbano, com área total de 768,00m2, situado na Estrada Timbé, cujos
limites e confrontações constam da Matrícula n. 102.643, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª
Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária municipal n. 12.11.11.12.956.000."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010992267 e o
código CRC 2339AC65.

DECRETO Nº 44.707, de 09 de novembro de 2021.
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Declara de utilidade pública, área de terras de
propriedade de Leonir de Cassia Martins,
localizada na Rua Bonito Lindo, Bairro Iririú. 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o disposto no art. 5º, alínea "m", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, nos termos do art. 5º, alínea "m", do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito de desapropriação amigável ou judicial, a
área de terras de propriedade de Leonir de Cassia Martins, ou de quem de direito, destinada para
ampliação do Centro de Educação Infantil Aventuras de Criança, possuindo a seguinte descrição:

"Terreno Urbano, com área total de 450,00m2, situado na rua Bonito Lindo,
cujos limites e confrontações constam da Matrícula n. 15.280, do Cartório de Registro de Imóveis
da 1ª Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária municipal n. 12.01.20.88.1780.000."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010992228 e o
código CRC AC78BA0C.

DECRETO Nº 44.706, de 09 de novembro de 2021.

 

Declara de utilidade pública, área de terras de
propriedade de Maria Marli Perger, localizada
na Rua Guanabara, bairro Guanabara.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o disposto no art. 5º, alínea "m", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941,
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DECRETA:

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, nos termos do art. 5º, alínea "m", do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito de desapropriação amigável ou judicial, a
área de terras de propriedade de Maria Marli Perger, ou de quem de direito, destinada para
ampliação do Centro de Educação Infantil Botãozinho de Rosa, possuindo a seguinte descrição:

"Terreno Urbano, com área total de 558,75m2, situado na rua Guanabara, cujos
limites e confrontações constam da Matrícula n. 15.870, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª
Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária municipal n. 13.10.45.87.751.000."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010992198 e o
código CRC AA2916A4.

DECRETO Nº 44.705, de 09 de novembro de 2021.

 

Declara de utilidade pública, área de terras de
propriedade de Davi Rodrigues de Sousa e Maria
Dora de Sousa, localizada na Rua Miosotis, bairro
Fátima.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com o disposto no art. 5º, alínea "m", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, nos termos do art. 5º, alínea "m", do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito de desapropriação amigável ou judicial, a
área de terras de propriedade de Davi Rodrigues de Sousa e Maria Dora de Sousa, ou de quem de
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direito, destinada para a ampliação do Centro de Educação Infantil Miosotis, possuindo a seguinte
descrição:

"Imóvel, lote nº 3, com área total de 600,00 m2, situado na rua Miosotis, cujos
limites e confrontações constam da Matrícula n. 901, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª
Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária municipal n. 13-11-41-80-0460.000."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010992171 e o
código CRC F977F9F1.

DECRETO Nº 44.704, de 09 de novembro de 2021.

 

Aprova o Projeto de Loteamento denominado
"Residencial Penski II", localizado na Rodovia
Rodolfo Jahn (SC 108), no bairro Vila Nova. 

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições, e de conformidade
com o disposto no art. 45 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 470, de 09 de janeiro de
2017 e do art. 12 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,

 

Decreta:

 

Art. 1° Fica aprovado o Projeto do Loteamento denominado "Residencial Penski
II", conforme as características abaixo:

- Requerimento nº 62816/2008 de 14/10/2008;

- Proprietário: Pan Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA;

- Número de lotes: 145;

- Matrícula do Imóvel: 41.063, do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª
Circunscrição Imobiliária da Comarca de Joinville;

- Área total de lotes: 66.074,85m²;
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- Área total de arruamento: 24.866,14m², destinados ao sistema de circulação;

- Área destinada a equipamentos comunitários: 11.656,83m2 - Área doada
antecipadamente e localizada fora do loteamento, constante da Matrícula nº 34.812, do Cartório de
Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Joinville-SC. (localizada na Estrada do Sul
- SC-413, no Bairro Vila Nova) - Doação aprovada pelo Parecer Técnico SEI nº 5959677 da
Comissão de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

- Área Verde: 4.786,37m2;

- Total da área de arruamento, equipamentos comunitários e área verde:
41.309,34m2, correspondendo a 43,15 % da gleba loteada

- Área de manutenção florestal: 8.711,41m2

- Área de Preservação Permanente: 9.585,26m2;

- Área da Faixa de Domínio da SC-108: 1.270,01m2;

- Área da Faixa Não Edificável (Drenagem): 286,10m2;

- Área Remanescente: 10.488,67m2.

 

Art. 2° Fazem parte integrante do presente Decreto as plantas, as diretrizes básicas
e o memorial descritivo do projeto do loteamento, que ficarão arquivados na Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, para livre consulta. 

Art. 3º Na conformidade do art. 22, da Lei 6.766/79, todas as áreas destinadas a
vias e praças, os espaços livres e as áreas reservadas a edifícios públicos e outros equipamentos
urbanos, constantes do projeto e identificadas no memorial descritivo, passarão e integrar o domínio
do Município desde a data de registro do Loteamento no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 4° De acordo com a Certidão nº 1576/2021/SAMA/UAP e da documentação
que acompanha o projeto de loteamento, todas as obras de infraestrutura foram executadas pelo
empreendedor, não havendo a necessidade da apresentação do instrumento de garantia, nos termos
do inciso V (parte final), do art. 18 da Lei nº 6.766/79. 

Art. 5º O loteamento, ora aprovado, deve ser registrado na Circunscrição
Imobiliária que lhe estiver afeta, em consonância com o disposto no art. 18 da Lei 6766/79, dentro
do prazo de 180 dias, a contar da data da publicação deste Decreto, sob pena de caducidade da
aprovação.

Art. 6º Após a publicação do presente Decreto, o loteador/proprietário deverá
fixar uma placa indicativa no local, contendo as informações elencadas no § 3º, art. 46 da Lei
Complementar nº 470, de 09 de janeiro de 2017. 

Art. 7° Os alvarás para edificação somente serão concedidos após o registro do
loteamento, na forma determinada pelo art. 5º deste Decreto.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010992014 e o
código CRC 8B6D90FC.

DECRETO Nº 44.703, de 09 de novembro de 2021.

 

 

Aprova a Instrução Normativa Conjunta SEI nº
126/2021, da Secretaria de Administração e
Planejamento e Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, que dispõe sobre as diretrizes gerais
para a tramitação eletrônica dos processos Meio
Ambiente - Processo Administrativo
Ambiental e Meio Ambiente - Defesa de Processo
Administrativo Ambiental, no âmbito da
Administração Pública Municipal. 

 

 

O Prefeito de Joinville, usando da atribuição que lhe confere o art. 68, incisos IX
e XII, da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o art. 3º, do Decreto nº 21.863, de 30
de janeiro de 2014,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa Conjunta SEI nº 126/2021, da
Secretaria de Administração e Planejamento e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que
dispõe sobre as diretrizes gerais para a tramitação eletrônica do processo Meio Ambiente - Processo
Administrativo Ambiental e Meio Ambiente - Defesa de Processo Administrativo Ambiental, no
âmbito da Administração Pública Municipal. 

 

Art. 2º Os procedimentos para a tramitação eletrônica dos processos Meio
Ambiente - Processo Administrativo Ambiental e Meio Ambiente - Defesa de Processo
Administrativo Ambiental são de obrigatória observância e devem ser praticados exclusivamente
pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para a autuação dos processos administrativos
oriundos das atividades desta Secretaria.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 4º Fica revogado o Decreto Nº 33.777, de 19 de março de 2019, que aprova
a Instrução Normativa Conjunta SEI nº 47/2019, da Secretaria de Administração e Planejamento e
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a
tramitação eletrônica dos processos Meio Ambiente - Processo Administrativo Ambiental e Meio
Ambiente - Defesa de Processo Administrativo Ambiental, no âmbito da Administração Pública
Municipal. 

 

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010991949 e o
código CRC BC430F2F.

DECRETO Nº 44.697, de 08 de novembro de 2021.

Declara a vacância do cargo de Agente
Comunitário de Saúde, sujeito ao regime
estatutário especial da Lei Complementar nº 123,
de 08 de outubro de 2002.

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e com a Lei Complementar nº 123, de 08 de
outubro de 2002, declara a vacância do cargo sujeito ao regime estatutário especial, por motivo de
falecimento:

 

a partir de 30 de outubro de 2021:

 

Sonia Cristina Gesser, matrícula 37.400, do cargo de Agente Comunitário de Saúde, na
Secretaria da Saúde.

11 de 118

Nº 1836, terÃ§a-feira, 09 de novembro de 2021



 

 
Adriano Bornschein Silva

Prefeito
 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/11/2021, às 11:02, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010978192 e o
código CRC FBE36D98.

DECRETO Nº 44.698, de 08 de novembro de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 09 de novembro de 2021, com base no inciso I, do artigo 2º da lei citada:

 

Sandra Regina Redmerski Marçal, matrícula 54.799, para o cargo de Professor do Ensino
Fundamental Inglês.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/11/2021, às 11:02, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/11/2021, às 22:20, 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 0010978213 e o
código CRC 7E59A867.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UPM/SECULT.UPM.NPC

Portaria nº 220/2021
 
Confere o título de "Patrimônio Material de Joinville"
ao imóvel localizado na Rua XV de Novembro, nº
448 e inclui o referido imóvel no Inventário do
Patrimônio Cultural de Joinville - IPCJ
 

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.15 da Lei
Complementar nº 363, de 19 de dezembro de 2011.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Conferir o título de "Patrimônio Material de Joinville" ao imóvel localizado na Rua XV de
Novembro, nº 448 (Inscrição Imobiliária: nº 13.20.23.69.0327-000, matrícula nº 177.413)

 

Art. 2º Incluir o imóvel localizado na Rua XV de Novembro, nº 448 , com inscrição imobiliária nº
13.20.23.69.0327-000, matrícula nº 177.413, no Livro de Registro de Bens Imóveis do Inventário
Cultural de Joinville (IPCJ), conforme disposto no Art. 15 da Lei Complementar 363/2011.

 

Parágrafo Único - Fica definido o Nível de Preservação Parcial (PP) ao bem imóvel.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth
Secretário de Cultura e Turismo 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 08/11/2021, às 14:54,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010958951 e o
código CRC FFBFCF82.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UPA

PORTARIA Nº 340/2021

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 40.290, de 04 de janeiro de 2021, em conformidade com a Lei Municipal
nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013 e Decreto nº 30.159, de 05 de dezembro de 2017, 

 

Resolve,

 

Art. 1º Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 21.0.052498-9, em face da
empresa Sergio Rossi EPP (CNPJ nº 79.417.887/0001-7), para apuração de eventual existência de
dívida referente à prestação de serviços após o término da vigência do Termo de Contrato nº
513/2020, sem contraprestação à empresa, nos termos do Relatório Inicial SEI nº 0010978467 -
SAP.GAB/SAP.UPA, exarado pela Gerência da Unidade de Processo Administrativo não
Disciplinar em 08/11/2021.

 

Art. 2º O Processo Administrativo SEI nº 21.0.052498-9 será conduzido pelos
membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Julgamento nomeados pela Portaria nº
043/2021 (8189262), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1647, em
12 de fevereiro de 2021.

 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/11/2021, às 15:44, 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 0010982862 e o
código CRC F01A7FF5.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UPM/SECULT.UPM.NPC

Portaria nº 217/2021
 
Confere o título de "Patrimônio Material de Joinville"
ao imóvel localizado na Rua General Valgas Neves,
sn (281) e inclui o referido imóvel no Inventário do
Patrimônio Cultural de Joinville - IPCJ
 

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.15 da Lei
Complementar nº 363, de 19 de dezembro de 2011.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Conferir o título de "Patrimônio Material de Joinville" ao imóvel localizado na Rua General
Valgas Neves, snº (281) (Inscrição Imobiliária: nº 13.20.13.55.809-000, matrícula nº 377)

 

Art. 2º Incluir o imóvel localizado na Rua General Valgas Neves, snº (281) , com inscrição
imobiliária nº 13.20.13.55.809-000, matrícula nº 377, no Livro de Registro de Bens Imóveis do
Inventário Cultural de Joinville (IPCJ), conforme disposto no Art. 15 da Lei Complementar
363/2011.

 

Parágrafo Único - Fica definido o Nível de Preservação Parcial (PP) ao bem imóvel.

 

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

 

Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth
Secretário de Cultura e Turismo 
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 08/11/2021, às 14:54,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010955837 e o
código CRC 3CE025CC.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UPM/SECULT.UPM.NPC

Portaria nº 211/2021
 
Confere o título de "Patrimônio Material de Joinville"
ao imóvel localizado na Rua Visconde de Taunay,
288, e inclui o referido imóvel no Inventário do
Patrimônio Cultural de Joinville - IPCJ
 

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.15 da Lei
Complementar nº 363, de 19 de dezembro de 2011.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Conferir o título de "Patrimônio Material de Joinville" ao imóvel localizado na Rua
Visconde de Taunay, 288 (Inscrição Imobiliária: nº 13.20.23.26.769-000, (matrícula nº 49.741).

 

Art. 2º Incluir o imóvel localizado na Rua Visconde de Taunay, 288 , com inscrição imobiliária nº
13.20.23.26.769-000, matrícula nº 49.741, no Livro de Registro de Bens Imóveis do Inventário
Cultural de Joinville (IPCJ), conforme disposto no Art. 15 da Lei Complementar 363/2011.

 

Parágrafo Único - Fica definido o Nível de Preservação Parcial (PP) ao bem imóvel.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth
Secretário de Cultura e Turismo 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 08/11/2021, às 14:54,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010955813 e o
código CRC 7344A786.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA N° 220/2021

 

Designa servidores para compor a Comissão do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil – PETI

 

A Secretária de Assistência Social, no exercício de suas atribuições,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Alterar a indicação de representantes para a Comissão do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI:

 

I - Representantes Titulares da Secretaria Municipal de Assistência Social:

a) Vanessa Bandeira Fiorentin , matrícula 41631  – Gerência de Unidade de Proteção Social
Especial 

b) Danuza Labanca Rocha, matrícula 44443   – Gerência de Unidade de Planejamento e Gestão

c) Cleiton José Barbosa, matrícula 47093 – Gerência de Unidade de Proteção Social Básica

d) Iára Cristina Garcia, matrícula 33553 – Gerência de Unidade de Proteção Social Básica

e) Natacha Madeira de Oliveira Santhiago, matrícula 44791  – Gerência de Unidade de Proteção
Social Básica

f) Maura Ferreira Ferraz, matrícula 30313  – Gerência de Unidade de Fomento à Geração de
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Emprego e Renda

g) Elisângela Jacintho Matheus, matrícula 46916 - Gerência de Proteção Social Especial

h) Márcia Regina Prüsse, matrícula 22127 - Gerência de Proteção Social Especial

i) Luciane Lorenzi Brustolin, matrícula 40717 - Gerência de Proteção Social Especial

 

II - Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Janelize Cristina Fernandes

Suplente: Andréa Betina L. Guedes

 

III - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Fátima Mucha

Suplente: Viviane Samara Conzatti

 

IV - Representantes dos Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente:

a) Conselho Tutelar 1

Titular Junior Alberto Correa Sacchet

b) Conselho Tutelar 2

Titular Leoni de Fátima Miranda do Nascimento

c)  Conselho Tutelar 3

Titular Elton Hildebrand

 

V - Representantes da Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia

Titular Maysa Cristia Lopes dos Santos

Suplente Luiz Henrique Emerich

 

VI - Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Titular: Fernanda Muller

Suplente: Jayne Jocelia dos Santos Prescendo

 

Art. 2º - Fica revogada a Portaria 208/2021 publicada em 05/10/2021.

 

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

 

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social
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Documento assinado eletronicamente por Fabiana Ramos da Cruz
Cardozo, Secretário (a), em 08/11/2021, às 22:05, 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 0010979782 e o
código CRC 1E8CDE09.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.NGP

     PORTARIA  3234/2021-SGP/GAB

 

A Secretária de Gestão de Pessoas, no uso das suas atribuições legais, e com
fulcro na Lei nº 7.043 de 20 de outubro de 2011,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar a servidora Tamires Rafaela Liandro, matrícula: 49885, como
Representante de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Educação, a partir de 10/11/2021.

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010990059 e o
código CRC C336E7B8.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UPE/SESPORTE.UPE.AOL

PORTARIA Nº 028/2021
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O Secretário de Esportes, no exercício de suas atribuições e normas da legislação
vigente,

 

Resolve:

 

Art. 1º - Ficam autorizados a conduzir veículos oficiais da Secretaria de Esportes
de Joinville, considerando a configuração de situação excepcional de interesse público e com
fundamento no parágrafo único, do artigo 5°, do Decreto nº 15.899, de 18 de agosto de 2009, os
servidores abaixo relacionados e devidamente habilitados:

 

Servidores autorizados a utilizar / abastecer veículos oficiais da Secretaria de
Esportes - SESPORTE:
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Matrícula Nome Completo Nº CNH Categoria
44369 ADEMAR FETTER 01894110027 B
52982 ADRIANO SIEDSCHLAG 04417462187 B
23876 AGOBAR GONÇALVES FILHO 00763266392 B
21938 ANA MARIA FONSECA TEIXEIRA 02841914933 AB
48859 ANDRÉ LISBOA REYES 00104964018 AB
41454 ANDRÉ LUÍS DA CUNHA 02843880461 B
52924 ANDRÉ MENDONÇA FURTADO MATTOS 02810870006 B
36137 CARLOS HULLER 02284267391 B
52949 CAROLINE ANTUNES RODRIGUES 01600410037 B
22518 EDNA MARIA VIANA MACHADO 02400161793 B
22961 EDSON ISRAEL 02869003277 AB
41414 ÉRICO AUGUSTO MACHADO 03085140704 AB
46485 FRANCIELE SOUZA 06248451716 AB
19315 GEOVANE GONÇALVES FIAMONCINI 02568259918 B
44566 GUILHERME MERTZ DA COSTA 04674687229 AB
34691 HORTULANO BELLI 01173690024 AB
33536 JEAN ROGERS KUPICKI 02536149671 B
39544 JOICE CLÁUDIA SILVA DA ROSA 03037621100 B
53501 JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA SILVA 02283305939 B
27883 JOSÉ FRANCISCO VOLTOLINI 01705513128 AB
27429 KARLA BORGES GHISI 03659270490 B
22808 KÉTULY LUANA DE SOUZA GOMES 02557357253 B
21936 LOIDIR LUIZ CHIAPARINI 02557353941 AB
23780 LUÍS FERNANDO DA ROSA 02568171111 B
39653 LUIZ FERNANDO MAFRA 02959418132 B
28210 MARCELO DA SILVA SCHLUTER 02206619610 AB
24100 MÁRCIO JONATHAN ROSA 02743584570 B
28065 MARCOS SCHOSSLER ANDRIGHETTO 02003481843 AC
53471 MARCOS VINÍCIUS HYGINO JÚNIOR 03176196589 B
53599 MARIANA EFFTING VANDERLINDE 04891337612 B
54513 MARJORIE BATTISTELLA 00518540696 B
15955 MAURO LUIZ 02266281863 AB
43846 NATHALIA MIILLER GOMES 04687682662 B
23536 NOELI THOMAZ VOJNIEK 02499506659 AB
27433 PATRICIA RISDEN BALECHE 03032365480 B

40057 REGINALDO ANTÔNIO DA SILVA CAMPOS
JÚNIOR

01269032613 B

53524 RICARDO ARRUDA SOUZA 03072930550 B
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53486 ROSICLER RAVACHE 03182625089 AD
21949 SÍLVIO MANOEL MIRA 01313866790 B
47485 TAIANE FERREIRA DOS SANTOS 06383598300 AB
43373 THIAGO HENRIQUE ROHRBACHER 02780653706 AB
36614 TÚLIO GAMIO DIAS 00438153900 AB
38803 VANESSA DE PROENÇA BUENO 00900836837 B
33441 VANESSA JULIANA DA SILVA 01871235836 AB
31904 VIVIANE KOERICH GOMES 01024462239 B
28962 WALDIR UTZIG 01497647430 B

 

Art. 2º - Para a condução do veículo oficial, os condutores autorizados deverão
observar as determinações do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de agosto de 2009, que dispõe
sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública direta, autárquica e fundacional do
Município de Joinville.

Art. 3º - Na ocorrência de transferência do servidor da Secretaria de Esportes a
outro órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de
Joinville, bem como de sua exoneração, demissão ou aposentadoria, ou qualquer outra situação que
importe na sua desvinculação do serviço público prestado no âmbito desta Secretaria, os efeitos
desta portaria serão automaticamente revogados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Portaria nº 024/2021 - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UPE /SESPORTE.UPE.AOL
(0010814505), publicada em 20 de outubro de 2021, no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 1825.

Documento assinado eletronicamente por Andre Mendonca Furtado
Mattos, Secretário (a), em 09/11/2021, às 13:51, 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 0010992048 e o
código CRC 9B2DACC9.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UPM/SECULT.UPM.NPC

Portaria nº 212/2021
 
Confere o título de "Patrimônio Material de Joinville"
ao imóvel localizado na Rua Nove de Março, nº 664 e
inclui o referido imóvel no Inventário do Patrimônio
Cultural de Joinville - IPCJ
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O Secretário de Cultura e Turismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.15 da Lei
Complementar nº 363, de 19 de dezembro de 2011.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Conferir o título de "Patrimônio Material de Joinville" ao imóvel localizado na Rua Nove
de Março, nº 664 (Inscrição Imobiliária: nº 13.20.23.58.407-000, matrícula nº 17.699)

 

Art. 2º Incluir o imóvel localizado na Rua Nove de Março, nº 664 , com inscrição imobiliária nº
13.20.23.58.407-000, matrícula nº 17.699, no Livro de Registro de Bens Imóveis do Inventário
Cultural de Joinville (IPCJ), conforme disposto no Art. 15 da Lei Complementar 363/2011.

 

Parágrafo Único - Fica definido o Nível de Preservação Parcial (PP) ao bem imóvel.

 

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

 

Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth
Secretário de Cultura e Turismo 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 08/11/2021, às 14:54,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010956723 e o
código CRC 62B7596A.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 942/2021 - SED.GAB

Joinville, 09 de novembro de 2021.

 

O Secretário de Educação no exercício de suas atribuições,
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Art. 1º - DISPENSA a Professora Suély Massaneiro Marquioro, matrícula nº 46152, da função de
Auxiliar de Direção Interina do Centro de Educação Infantil Herondina da Silva Vieira, em 09 de
novembro de 2021.

 

Diego Calegari Feldhaus

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 09/11/2021, 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 0010994969 e o
código CRC 51C28164.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

Portaria nº 30/2021/2018 SPNE/NAD

 

O Secretário da Subprefeitura Nordeste, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

  

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Fiscalização do  Termo de Contrato
152/2018 da empresa ROGÉRIO ANDRIOLI - ME., cujo objeto refere-se à contratação de
motoniveladora para atender os serviços de zeladoria pública realizado
pela subprefeitura na sua respectiva área de abrangência, na forma e condições
estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico nº 001/2018, ficando assim constituída:

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682
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Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

período;

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

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

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

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

mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

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

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

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

inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864464 e o
código CRC 1E180D80.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

PORTARIA Nº 26/2021

 

O Secretário da Subprefeitura Nordeste, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

 

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de  Fiscalização do Termo do Contrato nº
393/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa, Mano Serviços de
Transportes Ltda, referente a contratação  de Caminhão Basculante para atender os
serviços de zeladoria pública realizado pelas Subprefeituras, na forma e condições
estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico nº 065/2020, ficando assim constituída:

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:
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Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

período;

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864031 e o
código CRC 357DC6B2.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

Portaria nº 29/2021 SPNE/NAD

 

O Secretário da Subprefeitura Nordeste, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

  

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Fiscalização do  Termo de Contrato
117/2018 da empresa Osmar José Rosa Epp., cujo objeto refere-se à contratação de
Retroescavadeira 4x4 para atender os serviços de zeladoria pública
realizado pela subprefeitura na sua respectiva área de abrangência, na forma e
condições estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico nº 233/2017, ficando assim
constituída:

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
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I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

período;

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

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

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

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

mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

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

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

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

inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou

rescisão do contrato.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864358 e o
código CRC 05FD9E40.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

 

PORTARIA Nº 25/2021

 

O Secretário da Subprefeitura Nordeste, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

 

Art. 1º - Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
 247/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa, Inex Serviços Eireli,
referente a contratação de empresa para prestação de serviços de roçada manual e
mecanizada para atender as necessidades das Subprefeituras Regionais do município de
Joinville

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

 

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

período;

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864167 e o
código CRC C897B570.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

Portaria nº 28/2021 SPNE/NAD

 

O Secretário da Subprefeitura Nordeste, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

  

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Fiscalização do  Termo de Contrato
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478/2018 da empresa Ana Paula Formaio Flores ME., cujo objeto refere-se à
 contratação de Retroescavadeira 4x4 para atender os serviços de zeladoria pública
realizado pelas Subprefeituras, na forma e condições estabelecidas no edital de Pregão
Eletrônico nº 206/2018, ficando assim constituída:

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

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
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fiscais recebidas e pagas.

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

mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

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

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

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

inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou

rescisão do contrato.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864328 e o
código CRC 170C68F7.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

Portaria nº 27/2021 SPNE/NAD

 

O Secretário da Subprefeitura Nordeste, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

  

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Fiscalização do  Termo de Contrato
486/2018 da empresa CCT Construtora de Obras Ltda, cujo objeto refere-se à
 contratação de motoniveladora para atender os serviços de zeladoria pública
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realizado pelas subprefeituras nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma e
condições estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico nº 213/2018, ficando assim
constituída:

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

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

mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

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

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

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

inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou

rescisão do contrato.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864276 e o
código CRC 6CFAA582.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

Portaria nº 31/2021 SPNE.NAD

 

O Secretário da Subprefeitura Nordeste, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve,

  

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Fiscalização do  Termo de Contrato
113/2018 da empresa MANO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME., cujo objeto
refere-se à caminhão basculante com capacidade de 10 m³, para atender os serviços
de zeladoria pública realizado pela subprefeitura na sua respectiva área de
abrangência, na forma e condições estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico nº
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143/2017, ficando assim constituída:

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

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
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mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

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

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

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

inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou

rescisão do contrato.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864617 e o
código CRC FFD58107.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UTE

PORTARIA N.º 027/2021

 

 

O Secretário de Esportes, no exercício de suas atribuições, em atenção ao disposto no Art. 67 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do Decreto n.º 28.094 de 02 de janeiro de 2017 e
em conformidade com a Lei Municipal n.º 7.393, de 24 de janeiro de 2013.

 

 Resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Termo de Contrato n.º 408/2021 (SEI 0010729520), firmado entre o Município de Joinville -
Secretaria de Esportes e a empresa R.S. Imports Eireli, inscrita no CNPJ nº 33.120.132/0001-
06, doravante denominada Contratada, que tem por objeto a aquisição de 2 (duas) caixas de som
ativas.

37 de 118

Nº 1836, terÃ§a-feira, 09 de novembro de 2021



 

a) Taiane Ferreira dos Santos - matrícula n° 47485;

b) Erico Augusto Machado - matrícula nº 41414;

c) Patricia Risden Baleche - matrícula n° 27433; 

d) Marcus Vinicius Hygino Junior - matrícula n° 53471; e 

e) Joice Claudia Silva da Rosa - matrícula n° 39544.

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 408/2021, bem como,
no Edital de Licitação e no Termo de Referência que lhe deram origem.

II - Proceder com todos os trâmites para realização das atividades relacionadas à fiscalização,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao cumprimento do contrato;

III - Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando prazo para a sua correção, por
irregularidades encontradas em desconformidade com o Termo de Contrato e legislação aplicável,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

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

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

VI - Realizar o recebimento definitivo e dar os devidos encaminhamentos do documento fiscal;

VII - Atestar os documentos fiscais em documento próprio fazendo a relação através de link
específico para o documento a ser atestado previamente ao encaminhamento para pagamento,
contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou serviço. 

VII - Receber e encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas, observando se a
nota fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao objeto contratado e/ou ao serviço que foi
autorizado e efetivamente prestado no período;

IX - Propor instauração de processo para apuração de responsabilidades, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas editalícias e contratuais;

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

XI - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
formalmente à Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e Planejamento, via SEI, a
solicitação de prorrogação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do encerramento do
prazo de execução do contrato.

XII - Manter cópia do termos do contrato, termo de referência, relação das notas fiscais recebidas e
pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas pela parte contratada;

 

Art. 3º Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que se referem o Art.
1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Recebimento composta pelos seguintes membros,
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sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

I - Certificadores:

a) Taiane Ferreira dos Santos - matrícula n° 47485;

b) Erico Augusto Machado - matrícula nº 41414;

c) Patricia Risden Baleche - matrícula n° 27433; 

d) Marcus Vinicius Hygino Junior - matrícula n° 53471; e 

e) Joice Claudia Silva da Rosa - matrícula n° 39544.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Andre Mendonca Furtado
Mattos, Secretário (a), em 08/11/2021, às 17:59, 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 0010982388 e o
código CRC 4C3B5F43.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UPM/SECULT.UPM.NPC

Portaria nº 222/2021
 
Confere o título de "Patrimônio Material de Joinville"
ao imóvel localizado na Rua Tijucas, nº 255 e inclui o
referido imóvel no Inventário do Patrimônio Cultural
de Joinville - IPCJ
 

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.15 da Lei
Complementar nº 363, de 19 de dezembro de 2011.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Conferir o título de "Patrimônio Material de Joinville" ao imóvel localizado na Rua Tijucas,
nº 255 (Inscrição Imobiliária: nº 13.20.34.1.990-000, matrícula nº 4.298)
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Art. 2º Incluir o imóvel localizado na Rua Tijucas, nº 255 , com inscrição imobiliária nº
13.20.34.1.990-000, matrícula nº 4.298, no Livro de Registro de Bens Imóveis do Inventário
Cultural de Joinville (IPCJ), conforme disposto no Art. 15 da Lei Complementar 363/2011.

 

Parágrafo Único - Fica definido o Nível de Preservação Parcial (PP) ao bem imóvel.

 

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

 

Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth
Secretário de Cultura e Turismo 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 08/11/2021, às 14:54,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010960202 e o
código CRC 63253ADE.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UPM/SECULT.UPM.NPC

Portaria nº 221/2021
 
Confere o título de "Patrimônio Material de Joinville"
ao imóvel localizado na Rua XV de Novembro, nº
816 e inclui o referido imóvel no Inventário do
Patrimônio Cultural de Joinville - IPCJ
 

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.15 da Lei
Complementar nº 363, de 19 de dezembro de 2011.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Conferir o título de "Patrimônio Material de Joinville" ao imóvel localizado na Rua XV de
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Novembro, nº 816 (Inscrição Imobiliária: nº 13.20.23.66.413-000, matrícula nº 136.514)

 

Art. 2º Incluir o imóvel localizado na Rua XV de Novembro, nº 816 , com inscrição imobiliária nº
13.20.23.66.413-000, matrícula nº 136.514, no Livro de Registro de Bens Imóveis do Inventário
Cultural de Joinville (IPCJ), conforme disposto no Art. 15 da Lei Complementar 363/2011.

 

Parágrafo Único - Fica definido o Nível de Preservação Parcial (PP) ao bem imóvel.

 

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

 

Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth
Secretário de Cultura e Turismo 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 08/11/2021, às 14:54,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010959325 e o
código CRC BE3E1AA5.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UCP

PORTARIA Nº 342/2021

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas
atribuições, nos termos do Decreto nº 40.290, de 04 de janeiro de 2021, em conformidade com a
Lei Complementar Municipal nº 495, de 16 de janeiro de 2018,

 

Resolve,

 

Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do CONTRATO DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO Nº 367/2021 -
JOINVILLE E Nº 21.2.0291.1 - BNDES, firmado entre o Município de Joinville e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que tem por objeto a  prestação
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dos SERVIÇOS TÉCNICOS, pelo BNDES, com vistas à estruturação e à implementação
do PROJETO de Parceria Público-Privada (PPP) relativa à modernização, eficientização,
expansão, operação e manutenção da infraestrutura de redes municipais de iluminação
pública, oriundo da Inexigibilidade de Licitação nº 152/2021, ficando assim constituída:

 

Fiscais:

 

Titulares:

Aliceia Andresa Corrêa Ranno - Matrícula nº 39.068;

Gustavo Polidoro - Matrícula nº 38.271;

Leandro Sanches Silva - Matrícula nº 49.788;

Patrícia Amaral Wernke Nunes - Matrícula nº 44.223.

 

Suplente:

Rafael Ribeiro - Matrícula nº 48.857; 

Silvia Reolon - Matrícula nº 35.431.

 

Art. 2º - Aos Fiscais, compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Contrato de Estruturação de
Projeto nº 367/2021 - Joinville e nº 21.2.0291.1 - BNDES (Termo de Contrato SEI 0010784662);

II – Fornecer materiais, dados, informações, acessos, autorizações e esclarecer
dúvidas da Contratada quanto ao objeto do contrato;

III – Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando à Contratada todas as ocorrências e providências a serem adotadas;

IV – Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em desconformidade
com o Termo de Contrato e legislação aplicável;

V – Rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado;

VI – Propor instauração de processo para apuração de responsabilidades, em
virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais; e

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

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville.

 

42 de 118

Nº 1836, terÃ§a-feira, 09 de novembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010985432 e o
código CRC 265C0948.

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

PORTARIA Nº 277/2021

 

A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade ao disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº 266/08, alterada pela
Lei Complementar nº 495/18, resolve:

Designar as servidoras MARIA ANGELA NOLLI, TATIELI
BOEGERSHAUSEN e MARIANA DEUD, sob a presidência da primeira, para conduzir o
Processo Administrativo Disciplinar nº 40/21, a fim de apurar os fatos e supostas
responsabilidades do servidor Gustavo Henrique Rodrigues Cabral, matrícula nº 94844, técnico em
enfermagem, lotado na Assistência Farmacêutica, no Hospital Municipal São José, por supostas
irregularidades na apresentação de atestado, conforme fatos relatados no Memorando nº 006/2021-
SGP (SEI 0010895599) e documentos anexos.

 Tais irregularidades teriam supostamente infringido os seguintes dispositivos
legais: incisos II, VIII e X, do art. 155, da Lei Complementar nº 266/2008.

Autuada esta, CITE-SE o servidor, designando-se sua audiência.

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 09/11/2021, às 10:39, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010895750 e o
código CRC 1E25BC60.

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

PORTARIA Nº 276/2021
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A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições e em
conformidade ao disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº 266/08, alterada pela
Lei Complementar nº 495/18, resolve:

Designar os servidores LUCIANO DA SILVA DE ALMEIDA, CRISTINA DE
ALMEIDA PRADO e ELIANE RIBA, sob a presidência do primeiro, para conduzir o Processo
Administrativo Disciplinar nº 42/21, a fim de apurar os fatos e responsabilidades de Antônio
Teobaldo Magalhães Andrade, matrícula nº 52150, médico estratégia saúde da família, lotado, à
época dos fatos, na UBSF Leonardo Schlickmann, Secretaria da Saúde, por suposta conduta
inadequada no exercício de suas funções, conforme fatos relatados no Memorando nº
03/2021/SMS/GAB (SEI 0010896373) e documentos anexos.

Tais irregularidades teriam supostamente infringido os seguintes dispositivos
legais: incisos I, II, VIII e X, do art. 155 e incisos III e XIV, do art. 156, todos da Lei
Complementar nº 266/08.

Autuada esta, CITE-SE o servidor, designando-se sua audiência. 

Documento assinado eletronicamente por Tiani Regina de Borba,
Controlador (a) Geral, em 09/11/2021, às 10:34, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010896401 e o
código CRC AEA5278D.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

PORTARIA Nº 35/2021 SPNE.NAD
 
O Secretário da Subprefeitura da região Nordeste , no exercício de suas atribuições,
 
Resolve;
 
Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
008/2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Transportes
& Terraplanagem PLX Ltda - ME. cujo objeto é contratação de caminhão basculante, com
capacidade de 5m3, com motorista e fornecimento de combustível para atender aos
serviços da Unidade de Obras (UO), Unidade de Pavimentação (UP) e Unidade de
Drenagem (UD), na área do Município de Joinville.

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682
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Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
 
I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;
II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;
IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no
período;
V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;
VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.
VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;
VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;
IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864834 e o
código CRC 6E3366EC.
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PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

PORTARIA Nº 34/2021 - SPNE.NAD

 

O Secretário da Subprefeitura da região Nordeste , no exercício de suas atribuições,

 

Resolve;

 

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
343/2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa ADM Serviços de
Terraplanagem e Locação de Veículos e Máquinas Ltda ME. com objeto de contratação de
caminhão basculante com capacidade de 5 m3 e diferencial reduzido, para transporte de
diversos materiais para atender os serviços de zeladoria pública realizados pelas
Subprefeituras nas suas devidas áreas de abrangência

 

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

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

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

período;

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010863385 e o
código CRC AD210FCB.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

PORTARIA Nº 033/ 2021 - SPNE.NAD
 
O Secretário da Subprefeitura da região Nordeste , no exercício de suas atribuições,
 
 
Resolve;
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Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
324/2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Transportes &
Terraplanagem PLX Ltda  cujo objeto é contratação de Retroescavadeira 4x4 para atender
os serviços de zeladoria pública realizados pelas subprefeituras nas suas respectivas
áreas de abrangência.

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329

Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 
Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:
 
I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;
II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;
IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
prestado no
período;
V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;
VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.
VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;
VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;
IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;
X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.
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Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864716 e o
código CRC A86B7D87.

PORTARIA SEI - SPNE.GAB/SPNE.NAD

Portaria nº 32/2021 - SPNE.NAD

 

O Secretário da Subprefeitura da região Nordeste , no exercício de suas atribuições,

Resolve;

 

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de  Fiscalização do Termo de Contrato nº
027/2017,

Firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Lindomar Amado da Cunha
EPP com objeto de contratação um Caminhão Pipa 10.000 litros para atender os serviços
de Zeladoria pública realizados pela Subprefeitura nas suas respectivas áreas de
abrangência

Fiscais:

Reinaldo Raul de Souza  - Matrícula nº 45631

Fábio Nasário Damásio - Matrícula nº 38285

Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula 54682

 

Suplentes:

Jane Costa Damásio - Matrícula nº 25756

Marcos Aurélio Nascimento - Matrícula nº 16329
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Edivaine Ev - Matrícula nº 36930

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

período;

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

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

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

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

mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

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

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

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

inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou

rescisão do contrato.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes Castro,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010864660 e o
código CRC 44A320B8.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UPA

PORTARIA Nº 343/2021

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 40.290, de 04 de janeiro de 2021, em conformidade com a Lei Municipal
nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013 e Decreto nº 30.159, de 05 de dezembro de 2017, 

 

Resolve,

 

Art. 1º Instaurar o Processo Administrativo SEI nº 21.0.202327-8, em face da
empresa Localiza Rent a Car S/A (CNPJ nº 16.670.085/0001-55), para apuração de eventual
existência de dívida referente à prestação de serviços no âmbito da vigência do Termo de Contrato
nº 317/2013, sem contraprestação à empresa, nos termos do Relatório Inicial SEI nº 0010877607 -
SAP.GAB/SAP.UPA, exarado pela Gerência da Unidade de Processo Administrativo não
Disciplinar em 09/11/2021.

 

Art. 2º O Processo Administrativo SEI nº 21.0.202327-8 será conduzido pelos
membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Julgamento nomeados pela Portaria nº
043/2021 (8189262), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1647, em
12 de fevereiro de 2021.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/11/2021, às 15:44, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010991381 e o
código CRC E7B80AA0.

 

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA SEI Nº 0010985225/2021 -
SES.UVI

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fundamentados nos termos do artigo 61 inciso I do Decreto Municipal 7572/95, que aprova o
Regulamento dos Artigos 51 à 76 da Lei Complementar Municipal 07/93, que dispõe sobre normas
gerais de proteção e conservação da saúde, estabelece penalidades e dá outras providências, a
Autoridade de Saúde, ao final identificada, dá ciência e torna público as penalidades aplicadas aos
infratores da legislação sanitária, tendo sido esgotados os prazos para recursos dos Processos
Administrativos Sanitários (PAS), sem apresentação de defesa ou apreciados os mesmos, conforme
lista abaixo:

 

Nº PAS NºAI NºAIP Nome/Razão Social Decisão Administrativa

3260 1401/16 2631/21 Grande Óptica Ltda 05 UPM

3279 1279/16 2502/21 Josiane de Cassia Luiz ME 05 UPM

3280 1437/16 2668/21 Casa de Repouso Recanto Feliz Ltda ME 50 UPM

3284 1438/16 2669/21 Casa de Repouso Elshaday Eireli ME 20 UPM

3313 1454/16 2685/21 Norli da Silva Advertência

 

Documento assinado eletronicamente por Allisson Domingos, Gerente,
em 09/11/2021, às 12:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010985225 e o
código CRC 2D2CC50D.
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EXTRATO SEI Nº 0010877269/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
109/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a).
EDUARDO SILVEIRA, que versa sobre a execução do projeto “Fofocas - textos sobre língua,
literatura e poder” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de
05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010877269 e o
código CRC 061D1D0A.

 

EXTRATO SEI Nº 0010869736/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
050/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). Silvia
Frutuoso de Almeida, representante da INSTITUTO PRISCILA ZANETTE que versa
sobre a execução do projeto “Andança Musical Natalina” de acordo com o Projeto Cultural,
classificado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/SECULT/2021, assinado em
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09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010869736 e o
código CRC 026EBF7F.

 

EXTRATO SEI Nº 0010871238/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
015/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a).
GLEYBSON DIAS DE MOURA, que versa sobre a execução do projeto “Show Ao Vivo Glebs
& Jeffy DUO Acústico” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de
05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010871238 e o
código CRC F90F5FAB.
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EXTRATO SEI Nº 0010977652/2021 - IPREVILLE.UAD.ALC

 

 

Joinville, 08 de novembro de 2021.

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville -
IPREVILLE leva ao conhecimento dos interessados o Termo de Credenciamento nº 001/2021
SEI 0010581883, que tem por objeto estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na
concessão de seguro de vida, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores
aposentados e/ou pensionistas do IPREVILLE, nos termos do Decreto Municipal 25.573/2015.

 

Credenciada: ALEXSANDRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

CNPJ: 10.781.210/0001-18

Quadro Societário: 

ALEXSANDRA BOING WENDT - Sócio Administrador

Vigência: o Termo de Credenciamento terá prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, a partir de
sua assinatura, conforme Cláusula Quinta.

Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 25.573/2015.

 

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 09/11/2021, às 13:03, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010977652 e o
código CRC 729B0677.

 

EXTRATO SEI Nº 0010877409/2021 - SECULT.UCP
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Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
104/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). NICOLE
LEITE FIGUEIREDO, que versa sobre a execução do projeto “Narrar-me” de acordo com o
Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021,
assinado em 04/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010877409 e o
código CRC 67475BD4.

 

EXTRATO SEI Nº 0010878220/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
074/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). ANITA
POFFO LARANJEIRA, que versa sobre a execução do projeto “Reaprendendo a andar nos
paralelos de mim” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos
valores previstos no Edital.
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010878220 e o
código CRC 021B81AF.

 

EXTRATO SEI Nº 0010878083/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
079/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a).
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA, que versa sobre a execução do projeto “SÉRIO CRECRIAR
DRUMS” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos
valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010878083 e o
código CRC 1C0EE2F8.

 

EXTRATO SEI Nº 0010878105/2021 - SECULT.UCP
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Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
078/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). DILSON
SCHULZ JUNIOR, que versa sobre a execução do projeto “ZICA” de acordo com o Projeto
Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021,
assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010878105 e o
código CRC 82994DE3.

 

EXTRATO SEI Nº 0010873311/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
062/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). ANISIO
CEZAR DE OLIVEIRA, que versa sobre a execução do projeto “I ENCONTRO DOS
BAILES DE OURO 2021” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/SECULT/2021, assinado em 04/11/2021, com a vigência de
05 meses, nos valores previstos no Edital.
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010873311 e o
código CRC 1D6C61D3.

 

EXTRATO SEI Nº 0010870789/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
029/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). VALMIR
NEITSCH que versa sobre a execução do projeto “Natal Poético” de acordo com o Projeto
Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/SECULT/2021,
assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010870789 e o
código CRC AD7D9496.

 

EXTRATO SEI Nº 0010873687/2021 - SECULT.UCP
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Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
057/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). Carolina
Rubia Brusch, que versa sobre a execução do projeto “FESTIVAL DE VERÃO DE
CINEMA” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos
valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010873687 e o
código CRC D0B398E1.

 

EXTRATO SEI Nº 0010869801/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
049/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). GABRIEL
RIBEIRO DA SILVA, que versa sobre a execução do projeto “Natal em Cantos” de acordo
com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº
003/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos valores previstos
no Edital.
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010869801 e o
código CRC 46BFA3AA.

 

EXTRATO SEI Nº 0010870626/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
033/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). JORAIA
APARECIDA TRAPP que versa sobre a execução do projeto “Kinder Band de Natal” de
acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº
003/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos valores previstos
no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010870626 e o
código CRC 71867676.
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EXTRATO SEI Nº 0010997599/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
047/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a).
DOUGLAS ROBERTO SPECKHAHN 72060638968, que versa sobre a execução do
projeto “Fantasia de Natal” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de
05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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 0010997599 e o
código CRC 77A15B3E.

 

EXTRATO SEI Nº 0010997483/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
125/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). João
Marcelo Alves, representante da MOVIDA CENTRO DE DANCA LTDA, que versa sobre a
execução do projeto “MOVIMENTE - Cursos, Workshops, Aulas Abertas e Apresentações de
Dança, na cidade da Dança” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE
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CONCURSO PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de
05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010997483 e o
código CRC 168ECD77.

 

EXTRATO SEI Nº 0010877534/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
099/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). LUIS
CARLOS ZABEL, que versa sobre a execução do projeto “POR QUE ESTOU TODO COR-
DE-ROSA?” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos
valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010877534 e o
código CRC D0790BE2.
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EXTRATO SEI Nº 0010997046/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos
da Secretaria de Cultura e Turismo leva o conhecimento dos interessados o Extrato da Errata ao
Termo de Contrato Nº 046/2021, que tem por objeto a execução do projeto "Doce Som de
Natal" de acordo com o Projeto Cultural classificado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 003/SECULT/2021 -  PRÊMIO - COMPRA DE ESPETÁCULOS PARA O NATAL,
celebrado entre  a Secretaria de Cultura e Turismo , na pessoa de seu Secretário Guilherme
Augusto Heinemann Gassenferth e DOCE SOM CENTRO DE EDUCACAO LTDA, cujo
termo foi assinado em 25/10/2021. 1) Onde se Lê no dcoumento SEI 0010826769 O Município
de Joinville, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Hermann August
Lepper, n° 10 — Centro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, na pessoa de seu Secretário
Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, doravante denominado SECULT, e a(o) DOCE SOM
CENTRO DE EDUCACAO LTDA, domiciliado na R. Hermann Lange, 270, bairro Costa e
Silva, em Joinville-SC, inscrito no CNPJ sob o n°. 27.043.073/0001-22 , doravante
denominada PROPONENTE, neste ato representado pelo Sr(a) Ohana Benkerdorf Steidel, inscrito
no CPF sob nº 060.751.259-81, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas
seguintes:  [...] LEIA-SE: O Município de Joinville, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Avenida Hermann August Lepper, n° 10 — Centro, através da Secretaria de Cultura e
Turismo, na pessoa de seu Secretário Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, doravante
denominado SECULT, e a(o) DOCE SOM CENTRO DE EDUCACAO LTDA, domiciliado na
R. Hermann Lange, 270, bairro Costa e Silva, em Joinville-SC, inscrito no CNPJ sob o n°.
27.043.473/0001-22 , doravante denominada PROPONENTE, neste ato representado pelo Sr(a)
Ohana Benkerdorf Steidel, inscrito no CPF sob nº 060.751.259-81, celebram o presente Termo de
Contrato, mediante as cláusulas seguintes: [...] 2) A presente errata complementa o contrato firmado
em 25/10/2021 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas. 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010997046 e o
código CRC 2119669B.
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EXTRATO SEI Nº 0010958916/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 05 de novembro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
112/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). VALDIR
DOS SANTOS GARCIA JUNIOR, que versa sobre a execução do projeto “Documentário - O
Novo Rio Velho” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos
valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010958916 e o
código CRC E57DFE20.

 

EXTRATO SEI Nº 0010990024/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva o conhecimento dos interessados o Extrato da Errata ao Termo de Contrato
Nº 040/2021, que tem por objeto a execução do projeto "Espetáculo Um conto de Natal" de
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acordo com o Projeto Cultural classificado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº
003/SECULT/2021 -  PRÊMIO - COMPRA DE ESPETÁCULOS PARA O NATAL,
celebrado entre  a Secretaria de Cultura e Turismo , na pessoa de seu Secretário Guilherme
Augusto Heinemann Gassenferth e VALDIRENE CRISTINA BERNARDI, cujo termo foi
assinado em 26/10/2021. 1) Onde se Lê no dcoumento SEI 0010823327 Termo de Contrato que
celebram Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville e VALDIRENE CRISTINA BERNARDI
 em acordo com a Lei Federal nº 14.017/2020 e Decreto n° 39.557, de 02 de outubro de 2020 e
alterado pelo Decreto 10.751 de 22 de julho de 2021.O Município de Joinville, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Avenida Hermann August Lepper, n° 10 — Centro, através da
Secretaria de Cultura e Turismo, na pessoa de seu Secretário Guilherme Augusto Heinemann
Gassenferth, doravante denominado SECULT, e a(o) VALDIRENE CRISTINA BERNARDI,
domiciliado na Rua Renato Scheunemann, 322, bairro Vila Nova, em Joinville-SC, inscrito no
CNPJ sob o n°. 40.549.328/0001-86, doravante denominada PROPONENTE, neste ato
representado pelo Sr(a) Valdirene Cristina Bernardi, inscrita no CPF sob n º 006.561.239-
66,celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas seguintes:  [...] LEIA-SE: Termo
de Contrato que celebram Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville e VALDIRENE
CRISTINA BERNARDI 00656123966 em acordo com a Lei Federal nº 14.017/2020 e Decreto
n° 39.557, de 02 de outubro de 2020 e alterado pelo Decreto 10.751 de 22 de julho de 2021. O
Município de Joinville, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Hermann
August Lepper, n° 10 — Centro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, na pessoa de seu
Secretário Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, doravante denominado SECULT, e a(o)
VALDIRENE CRISTINA BERNARDI 00656123966, domiciliado na Rua Renato
Scheunemann, 322, bairro Vila Nova, em Joinville-SC, inscrito no CNPJ sob o n°.
40.549.328/0001-86, doravante denominada PROPONENTE, neste ato representado pelo Sr(a)
Valdirene Cristina Bernardi, inscrita no CPF sob n º 006.561.239-66,celebram o presente Termo de
Contrato, mediante as cláusulas seguintes: [...] 2) A presente errata complementa o contrato firmado
em 26/10/2021 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010990024 e o
código CRC 870167B0.

 

EXTRATO SEI Nº 0010877797/2021 - SECULT.UCP
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Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
091/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a).
JEFFERSON MICHELS, que versa sobre a execução do projeto “Ebook: Anúncios de
emigração para Colônia Dona Francisca” de acordo com o Projeto Cultural, classificado
no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021,
com a vigência de 05 meses, nos valores previstos no Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010877797 e o
código CRC 9641517B.

 

EXTRATO SEI Nº 0010873926/2021 - SECULT.UCP

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

 

O Município de Joinville através da Unidade de Captação, Projetos e Fomentos da Secretaria de
Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
126/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Cultura e
Turismo, representado pelo Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e o Sr(a). RICARDO
KOLB FILHO, que versa sobre a execução do projeto “Residência Artística de Arte
Contemporânea” de acordo com o Projeto Cultural, classificado no EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/SECULT/2021, assinado em 09/11/2021, com a vigência de 05 meses, nos
valores previstos no Edital.
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010873926 e o
código CRC 2E51EAEE.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2021, com os seguintes dados:

EMPRESA REGISTRADA: COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SÃO
JOSÉ EIRELI

CNPJ: 08.720.381/0001-95

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA,
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO SISTEMA DE PROTEÇAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS: 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário

1 Serviço de vistoria , validação , certificação Unidade 11 R$ 1.666,00

Marca: 
Fabricante: 

Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANÁLISE E VISTORIA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 27/10/2021, às 11:39, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 08/11/2021, às 08:32,
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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Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/11/2021, às 17:59, 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 0010874450 e o
código CRC 73A0EDAF.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2021, com os seguintes dados:

EMPRESA REGISTRADA:  VDA Saneamento Ltda

CNPJ: 43.486.840/0001-19

OBJETO:  Registro de preços para aquisição de lacres

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico nº 164/2021

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ITENS E VALORES REGISTRADOS: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN. QTD. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO

1
LACRE BOTÃO PARA UMC, BRANCO

Marca: TIGRE Unidade 24000 R$ 0,40

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 05/11/2021, às 17:25, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 08/11/2021, às 08:32,
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.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/11/2021, às 17:59, 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 0010966683 e o
código CRC 2A39BB07.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010876408/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 26 de outubro de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 168/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 47.225.693/0001-84

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE BLOCOS
FUNDO FILTRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO FILTRO 29 DA ETA
CUBATÃO, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CAJ - PLC Nº
042/2021

VIGÊNCIA: 5 (CINCO) MESES

VALOR: R$ 159.800,00

 

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 27/10/2021, às 11:39, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 27/10/2021, às 17:38, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 28/10/2021, às 09:37, 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 0010876408 e o
código CRC 06E08E97.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010893802/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC
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Joinville, 27 de outubro de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 172/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: BODOQUENA ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA EPP

CNPJ: 16.043.945.0001-20

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E REFORÇO
ESTRUTURAL DE REATORES BIOLÓGICOS DA ETE JARIVATUBA, NO MUNICÍPIO
DE JOINVILLE/SC

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CAJ - PLC Nº
019/2021

VIGÊNCIA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES

VALOR: R$ 7.039.021,47

 

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 27/10/2021, às 17:16, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 05/11/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/11/2021, às 17:59, 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 0010893802 e o
código CRC 24B2C84E.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010911297/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC
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Joinville, 29 de outubro de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 176/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: TORQUES ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 30.594.430/0001-40

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TAMPAS DOS POÇOS DE
VISITA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021

VIGÊNCIA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALOR: R$ 14.360,00

 

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 29/10/2021, às 10:26, 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 08/11/2021, às 08:32,
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.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/11/2021, às 17:59, 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 0010911297 e o
código CRC 7190DEEC.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010947222/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 04 de novembro de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
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TERMO DE CONTRATO Nº 170/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: Allmax Distribuição EIRELI

CNPJ: 43.111.677/0001-00

OBJETO: Aquisição de exaustores industriais

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:  Pregão eletrônico nº 154/2021

VIGÊNCIA:  120 (cento e vinte) dias

VALOR: R$ 19.625,00 (dezenove mil seiscentos e vinte e cinco reais)

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 04/11/2021, às 17:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 08/11/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 09/11/2021, às 09:59, 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 0010947222 e o
código CRC CC2DD07B.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0010947332/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 04 de novembro de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 181/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: KSB BRASIL LTDA

CNPJ: 60.680.873/0018-62

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2021
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VIGÊNCIA: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALOR: R$ 24.000,00

 

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 04/11/2021, às 17:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 05/11/2021, às 18:05, 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 Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/11/2021, às 17:59, 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 0010947332 e o
código CRC 8A892051.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010987072/2021 - IPREVILLE.UAD.AGT

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

                                                     5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

 

CONTRATO Nº 017/2017.

CONTRATADO: ADITUS CONSULTORIA  E SISTEMAS LTDA.

OBJETO: Prorrogar o prazo contratual estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato nº 017/2017.

QUADRO SOCIETÁRIO: Leonardo Assunção Bortoloto; Guilherme Rafael Antonelli Molina
Benites; Mauricyio Garcia Sforcin; Nathan Eduardo Ribeiro Batista; José Ansberto Alarcon do
Passo Suaide; Talita Cavalcanti Camargo; Camila Lustoza Vernalha; Marcelo Eiji Morioka; Maria
Elisa Assunção de Sousa; Pauline Grotto Arida; Renato Fabbri Eisele; Lucas Lourenço Bianco;
Renato Lessa Ayres Gonçalves; Leticia Maria Marques Renesto; Mariana Alvez Fernandez; Carlos
Eduardo Estevam Couto; Rayan de Abreu Utimura; Felipe dos Santos Ferreira; Natália Macedo
Coutinho e João Vitor Pereira Pinto.
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REFERENTE:  Inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
e Tomada de Preços nº 004/2017.

VIGÊNCIA: 01/01/2022 até 31/05/2022.

CHAVE NO TCE: 15AD59465D9EBF056490C488F636E7CD342CFAD7.

 

Guilherme Machado Casali

Diretor Presidente

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 09/11/2021, às 09:32, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010987072 e o
código CRC DE660A17.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010989852/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora CRISTIANA ANTUNES COELHO no Processo
Seletivo - Edital 009-2021-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.2 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 10:51, 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 0010989852 e o
código CRC 606D3B0B.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010989458/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ARIANE CAMILA DE LIMA DIAS no Processo
Seletivo - Edital 009-2021-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.2 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 10:36, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010989458 e o
código CRC EA5CEDDE.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010989301/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JOANA EDUARDA HILLESHEIM no Processo
Seletivo - Edital 009-2021-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.2 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010989301 e o
código CRC 7ADDF388.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010989096/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR no Processo
Seletivo - Edital 009-2021-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.2 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 10:22, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010989096 e o
código CRC F205F59F.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010988892/2021 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora THAIS MAYARA BONELLI no Processo Seletivo
- Edital 006-2021-PMJ no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos convocá-la para
enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.4 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 10:16, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010988892 e o
código CRC 2C4B6DB8.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010988675/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor ANDREIA SIMAS no Ato de Contratação
Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

79 de 118

Nº 1836, terÃ§a-feira, 09 de novembro de 2021

https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122


Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 10:09, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010988675 e o
código CRC 6A631C75.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010988511/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor ELISSAMA DOS SANTOS MILLNITZ no Ato de
Contratação Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo para
enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
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Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010988511 e o
código CRC E39A76A6.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010990611/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora VALDETE PRUSSEK SCHUCHARDT no
Processo Seletivo - Edital 007-2021-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos
admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 11:15, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010990611 e o
código CRC B12028AE.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010990426/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MARIANA HARGER no Processo Seletivo
- Edital 007-2021-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental Séries
Iniciais - 100h/mês, vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo
com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 11:08, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010990426 e o
código CRC 6AC93AAA.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010990273/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora VANESSA PEREIRA no Processo Seletivo
- Edital 005-2021-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos convocá-la para
enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.4 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 11:04, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010990273 e o
código CRC E757FB29.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010990131/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor NELSON BATISTA DE ALMEIDA FILHO no
Processo Seletivo - Edital 006-2021-PMJ no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior,
vimos convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.4 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 10:59, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010990131 e o
código CRC C84707A1.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010989981/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.
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Tendo em vista a aprovação da Senhora BIANCA SCHULZ DA ROSA no Processo
Seletivo - Edital 009-2021-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
3106/2021 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.2 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 10:54, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010989981 e o
código CRC 191593FF.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010988281/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor ELAINE FORSTER no Ato de Contratação
Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

85 de 118

Nº 1836, terÃ§a-feira, 09 de novembro de 2021

https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122


Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:56, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010988281 e o
código CRC B2696292.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010988145/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor PATRÍCIA BITENCOURT TAVARES no Ato de
Contratação Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo para
enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
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Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:51, 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 0010988145 e o
código CRC 0537EDD6.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010987947/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor DANIELA DE OLIVEIRA no Ato de Contratação
Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:44, 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 0010987947 e o
código CRC 3818E796.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010987800/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor JAQUELINE STACHIN no Ato de Contratação
Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo para enviar os
documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:39, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010987800 e o
código CRC B4A7FFD3.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010987470/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor JOANA MIRLA GOMES DA COSTA no Ato de
Contratação Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo para
enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:28, 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 0010987470 e o
código CRC 48CCEEEF.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010987290/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor ADRIANA FARIA PEREIRA no Ato de
Contratação Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo para
enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para a Área
de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:23, 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 0010987290 e o
código CRC 4227A94B.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010987120/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de novembro de 2021.

90 de 118

Nº 1836, terÃ§a-feira, 09 de novembro de 2021

https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122


Tendo em vista a aprovação do Senhor MONICA VALQUIRIA DA SILVA SOUZA no Ato
de Contratação Emergencial no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-lo
para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº 3106/2021 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Acesse o link abaixo para enviar os documentos:
https://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/1122

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do Ato
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:17, 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 0010987120 e o
código CRC 855B0AB4.

 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AUA SEI Nº 69/2021 - SAMA.UAT

A presente licença é válida até 08/11/2025 totalizando 48 meses.

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

1-IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/EMPREENDIMENTO

Razão Social: MARMORARIA DVILLE LTDA

CNPJ: 21.165.936/0001-42

Atividade: Aparelhamento de pedras para construção e execução de
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trabalhos em mármores, ardósia, granito e outras pedras.

Código Enquadramento Resolução CONSEMA nº 99/17: 10.10.00

Endereço: Rua Santa Catarina, 2.844, sala 02

Bairro: Santa Catarina

Inscrição Imobiliária: 13.10.13.65.2905

CEP: 89.233-000

Responsável Técnico: Robson Daniel Francisco

Registro profissional: CREA-SC n° 094560-1-SC

ART: CREA-SC n° 7693025-5

 

2-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:

A presente Autorização Ambiental, concedida com base nas análises
SAMA.UAT 9737882 e SAMA.UAT 0010975848, declara a viabilidade de funcionamento de
uma empresa que realiza a atividade de APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA
CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORES, ARDÓSIA,
GRANITO E OUTRAS PEDRAS, contendo aproximadamente 1.680 m² de área útil, 350 m² de
área construída, instalada em um terreno com 1,680 m², registrado na matrícula de nº 42.722 no
CRI da 2ª Circ.

 

3 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Derradeiramente, informamos que o solicitante acima aludido está ciente das
determinações abaixo transcritas, notadamente no que tange aos resíduos sólidos, efluentes líquidos,
poluição sonora abaixo transcritos:

1) RESÍDUOS SÓLIDOS: Todos os recipientes onde são armazenados produtos
contaminados devem ser mantidos em local com cobertura, piso impermeabilizado e bacias de
contenção. A coleta e destinação final deverão ser realizadas por empresas licenciadas.

2) EFLUENTES LÍQUIDOS: Deverão ser tratados de forma a atender os
parâmetros de lançamento, conforme estabelecido nas Resoluções CONAMA 430/11 e Lei
Estadual 14.675/09 ou outras que sucederem. Antes do lançamento na rede deve possuir caixa de
inspeção.

3) POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA: Caso necessário, deverá ser instalado
equipamento de controle de poluição do ar. Toda fonte de emissão, antes do seu lançamento, deverá
atender aos padrões de emissão estabelecidos na Resolução CONAMA 382/06 ou outra que
suceder. Fica o empreendedor proibido de queimar resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro
material, que possa causar degradação ambiental significativa, ou em desconformidade com os
padrões vigentes. Promover correta destinação ao efluente líquido oriundo da cabine de pintura.

4) POLUIÇÃO SONORA: Deverá atender os níveis de ruído permitidos para o
zoneamento, conforme Resoluções CONAMA 01/90, COMDEMA 01/2018 e LC 478/2017 ou
outras que sucederem.

5) Realizar, no prazo de 30 (trinta) dias a desativação do poço (retirada da bomba
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e corte das tubulações), conforme mencionado no ofício SEI 0010927714. Comprovar através de
registro fotográfico.

 

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

-violação ou inadequação de qualquer condicionante ou dispositivo legal;

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

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

-operação inadequada dos sistemas de controle ambiental

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

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

Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de
solicitação de autorização ambiental deverão ser precedidos de anuência da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente.

Documento assinado eletronicamente por Brayam Luiz Batista Perini,
Gerente, em 08/11/2021, às 17:10, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário
(a), em 08/11/2021, às 17:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010977103 e o
código CRC A7CCE7E7.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE E DEVE
SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PROJETOS APRESENTADOS À SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOINVILLE, OS QUAIS SÃO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
PROCESSO.
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AUA SEI Nº 68/2021 - SAMA.UAT

A presente licença é válida até 08/11/2025 totalizando 48 meses.

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

1-IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/EMPREENDIMENTO

Razão Social: MECÂNICA  DE PRECISÃO MADIVAL LTDA

CNPJ: 85.245.686/0001-33

Atividade: Serviço industrial de usinagem, soldas e semelhantes.

Código Enquadramento Resolução CONSEMA nº 99/17: 12.80.00

Endereço: Rua Frontin, 879

Bairro: Iririú

Inscrição Imobiliária: 13.31.11.34.0775

CEP: 89.227-575

Responsável Técnico: Milena Karina Herzog

Registro profissional: CREA-SC n° 094773-7-SC

ART: CREA-SC n° 7712072-0

 

2-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:

A presente Autorização Ambiental, concedida com base nas análises
SAMA.UAT 0010527231 e SAMA.UAT 0010972346, declara a viabilidade de funcionamento de
uma empresa que realiza a atividade de SERVIÇO DE USINAGEM DE PEÇAS
METÁLICAS, contendo aproximadamente 255,52 m² de área útil, 149,16 m² de área construída,
instalada em um terreno com 639,55 m², registrado na matrícula de nº 66.527 no CRI da 1ª Circ.

 

3 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Derradeiramente, informamos que o solicitante acima aludido está ciente das
determinações abaixo transcritas, notadamente no que tange aos resíduos sólidos, efluentes líquidos,
poluição sonora abaixo transcritos:

1) RESÍDUOS SÓLIDOS: Todos os recipientes onde são armazenados produtos
contaminados devem ser mantidos em local com cobertura, piso impermeabilizado e bacias de
contenção. A coleta e destinação final deverão ser realizadas por empresas licenciadas.

2) EFLUENTES LÍQUIDOS: Deverão ser tratados de forma a atender os
parâmetros de lançamento, conforme estabelecido nas Resoluções CONAMA 430/11 e Lei
Estadual 14.675/09 ou outras que sucederem. Antes do lançamento na rede deve possuir caixa de
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inspeção.

3) POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA: Caso necessário, deverá ser instalado
equipamento de controle de poluição do ar. Toda fonte de emissão, antes do seu lançamento, deverá
atender aos padrões de emissão estabelecidos na Resolução CONAMA 382/06 ou outra que
suceder. Fica o empreendedor proibido de queimar resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro
material, que possa causar degradação ambiental significativa, ou em desconformidade com os
padrões vigentes. Promover correta destinação ao efluente líquido oriundo da cabine de pintura.

4) POLUIÇÃO SONORA: Deverá atender os níveis de ruído permitidos para o
zoneamento, conforme Resoluções CONAMA 01/90, COMDEMA 01/2018 e LC 478/2017 ou
outras que sucederem.

 

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

-violação ou inadequação de qualquer condicionante ou dispositivo legal;

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

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

-operação inadequada dos sistemas de controle ambiental

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

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

Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de
solicitação de autorização ambiental deverão ser precedidos de anuência da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente.

Documento assinado eletronicamente por Brayam Luiz Batista Perini,
Gerente, em 08/11/2021, às 17:10, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário
(a), em 08/11/2021, às 17:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010973194 e o
código CRC BD2BBCC8.
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ESTE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE E DEVE
SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PROJETOS APRESENTADOS À SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOINVILLE, OS QUAIS SÃO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
PROCESSO.

AVISO DE ERRATA, SEI Nº 0010971569/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com o que preceitua a Lei 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos da
CAJ, está promovendo alterações no edital de PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CAJ - PLC
Nº 050/2021, destinado a EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA REDE
COLETORA DE ESGOTO, LIGAÇÕES DOMICIALIARES E POÇOS DE VISITA DOS
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - SES VILA NOVA E JARDIM PARAÍSO, NO
MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. Tendo em vista que as alterações não afetarão na formulação
das propostas por parte dos licitantes, fica mantido o prazo para realização do certame, qual seja
18/11/2021 às 14:00h. A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site
www.aguasdejoinville.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 08/11/2021, às 09:19, 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.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 08/11/2021, às 09:38, 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 Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 08/11/2021, 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 Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/11/2021, às 17:55, 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 0010971569 e o
código CRC 4BD01256.

 

DECISÃO SEI Nº 0010614999/2021 - SES.UAP.NAT
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Joinville, 30 de setembro de 2021.

Requerimento Administrativo n. 357/2021/NAT

Solicitante: J. H. V.

Órgão/Unidade de origem: Atendimento NAT-Jus

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 0010614818), INDEFIRO, com fundamento
no art. 23, III, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário J. H. V. , assistido
pelo Atendimento NAT-Jus, que objetivava o fornecimento de nintendanibe 150 mg 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 09/11/2021, às 08:25, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010614999 e o
código CRC A846D72A.

 

DECISÃO SEI Nº 0010970364/2021 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 08 de novembro de 2021.

Requerimento Administrativo n. 330/2021/NAT

Solicitante: H. M. N. S.

Órgão/Unidade de origem: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina
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Diante dos fundamentos expostos no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de
Apoio Técnico (SEI n. 0010969903), INDEFIRO, com fundamento no art. 23, IV, do Decreto
n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário H. M. N. S., assistido pela Defensoria Pública
do Estado de Santa Catarina, que objetivava a realização das terapias Bobath, Pediasuit e
Equoterapia, 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 09/11/2021, às 07:50, 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 0010970364 e o
código CRC 37A1C9FF.

 

DECISÃO SEI Nº 0010690539/2021 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 07 de outubro de 2021.

Requerimento Administrativo n. 300/2021/NAT

Solicitante: A. L.

Órgão/Unidade de origem: Ambulatório Univille

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (n. SEI n. 0010690189), INDEFIRO, com
fundamento no art. 23, IV, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário A.
L., assistido pelo Ambulatório Univille, que objetivava a realização de crioterapia, em favor
do Solicitante.

Comunique-se.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 09/11/2021, às 08:26, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010690539 e o
código CRC 1EA6FA6C.

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEI

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEI Nº 126/2021, DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

E MEIO AMBIENTE

 

Dispõe sobre as diretrizes gerais para a tramitação
eletrônica dos processos Meio Ambiente - Processo
Administrativo Ambiental e Meio Ambiente -
Defesa de Processo Administrativo Ambiental, no
âmbito da Administração Pública Municipal.

           

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

 

RESOLVEM:

 

CAPÍTULO I

DO OBJETIVO

 

Art. 1º Estabelecer que os processos Meio Ambiente - Processo Administrativo
Ambiental e Meio Ambiente - Defesa de Processo Administrativo Ambiental serão autuados e
tramitados exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
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CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

 

Art. 2º Os processos Meio Ambiente - Processo Administrativo
Ambiental e Meio Ambiente - Defesa de Processo Administrativo Ambiental têm como
unidade gestora a Área de Apoio Jurídico da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
(SAMA.AAJ).

 

Art.  3º À Área de Apoio Jurídico da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
(SAMA.AAJ) caberá:

 

I – propor as diretrizes para o processo operacionalizado pelas unidades;

 

II – analisar e propor melhorias para a realização do processo;

 

III – definir o fluxo do processo;

 

IV – solicitar ao órgão gestor do SEI a inclusão e/ou alterações necessárias na
parametrização do sistema relativas aos processos.

 

CAPÍTULO III

DO PROCESSO

 

Art. 4º Os processos Meio Ambiente - Processo Administrativo
Ambiental e Meio Ambiente - Defesa de Processo Administrativo Ambiental, quanto ao nível
de acesso, serão autuados como públicos.

 

Art. 5º O fluxo operacional do processo e os documentos a ele relativos deverão
seguir as orientações na forma dos anexos.

 

Art. 6º O processo Meio Ambiente - Processo Administrativo Ambiental será
utilizado, no âmbito desta municipalidade, para apuração de infrações ambientais previstas na Lei
Complementar nº 29, de 14 de junho de 1996 (Código Municipal do Meio Ambiente).

 

Art. 7º É obrigatório o relacionamento de processos, nos quais o fato gerador do
Processo Administrativo Ambiental - PAA estiver contido em um processo eletrônico, quando da
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autuação do tipo de processo Meio Ambiente - Processo Administrativo Ambiental.

 

Art. 8º O processo Meio Ambiente - Processo Administrativo Ambiental será
utilizado, única e exclusivamente, para os procedimentos relativos à apuração de infrações
ambientais, não sendo permitidas demais solicitações/tramitações que não atendam o previsto
na Instrução Normativa expedida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que regulamenta
os procedimentos dos Processos Administrativos Ambientais para apuração de infrações ambientais
previstas na Lei Complementar Municipal nº 29/1996 - Código Municipal do Meio Ambiente, no
âmbito do Município de Joinville.

 

Art. 9º Os pedidos de vistas relativos aos processos eletrônicos de Meio
Ambiente - Processo Administrativo Ambiental deverão ser formalmente realizados através de
Pedido de Informação, disponibilizado no site do Município.

 

Art. 10. Todos os documentos apresentados pelo interessado/infrator deverão ser
protocolados, através de serviço específico, disponibilizado no autosserviço da Prefeitura de
Joinville, para que os mesmos sejam inseridos para instruir o respectivo processo.

 

§ 1º A apresentação de defesa/recurso pelo interessado/infrator autuará um
processo, através do autosserviço, do tipo Meio Ambiente - Defesa de Processo Administrativo
Ambiental.

 

§ 2º Quando da apresentação de defesa/recurso pelo interessado/infrator,
o processo Meio Ambiente - Processo Administrativo Ambiental, inicialmente autuado, deverá
ser anexado ao processo autuado pelo cidadão, a fim de que o mesmo tenha acesso integral ao
andamento de sua solicitação.

 

Art. 11. O autosserviço será acessado pela internet, no site do Município de
Joinville, disponível no endereço eletrônico https://www.joinville.sc.gov.br.

 

Parágrafo único. Os documentos e atos praticados pelos usuários internos do
Sistema Eletrônico de Informações serão assinados nos termos da Instrução Normativa SEI nº 13,
da Secretaria de Administração e Planejamento, aprovada pelo Decreto nº 29.938, de 30 de outubro
de 2107.

 

Art. 12. Concluída a instrução processual referente à apresentação de defesa de
processo administrativo ambiental, será fornecido ao requerente o número do processo eletrônico
gerado. 

 

Parágrafo único. A juntada de documentos deverá ser realizada, pelo requerente,
sempre no mesmo processo eletrônico gerado para o atendimento daquela demanda. 

101 de 118

Nº 1836, terÃ§a-feira, 09 de novembro de 2021



 

Art. 13. O acesso ao autosserviço será disponibilizado ininterruptamente e, na
hipótese de indisponibilidade do sistema, deverão ser adotadas as providências explicitadas no art.
17, do Decreto nº 21.863, de 30 de janeiro de 2014.

 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no art. 17, do Decreto nº 21.863, de
2014, quando a impossibilidade de acesso ao sistema decorrer de falha nos equipamentos ou
programas dos requerentes ou em suas conexões à Internet.

 

Art. 14. Para autuar um processo de defesa e incluir documentos em processos, o
requerente necessita ter assinatura eletrônica como usuário externo do Sistema Eletrônico de
Informações - SEI, nos termos de Decreto e Instrução Normativa vigentes. 

 

Parágrafo único. A solicitação da assinatura eletrônica como usuário externo
deve ser requerida previamente ao prazo final de interposição de recurso/defesa, considerando-se
que a concessão de acesso está vinculada à análise dos documentos relativos ao cadastro do usuário.

 

Art. 15. Os documentos e os instrumentos técnicos, necessários à instrução
processual, obedecerão aos seguintes critérios:

 

I - deverão ser instruídos em formato pdf, preferencialmente com texto
pesquisável ou com reconhecimento ótico de caracteres;

 

II - os originais dos documentos digitalizados para juntada ao processo deverão
ser mantidos pelo requerente;

 

III - no caso de juntada de documentos em desacordo com as normas da presente
Instrução Normativa, o processo poderá ser devolvido para adequações ou indeferido;

 

IV - o tamanho máximo dos arquivos pode ser limitado pela Administração
Municipal, em função da tecnologia empregada.

 

Art. 16. Havendo necessidade de suporte, o requerente poderá buscar orientações
junto à Área de Apoio Jurídico da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

 

Art. 17. Toda a movimentação gerada no Sistema Eletrônico de Informações -
SEI será registrada com a indicação da data e horário de sua realização e a identificação do usuário
que lhe deu causa.

 

§ 1º Todos os documentos do processo, bem como as informações sobre
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seu andamento, ficarão disponíveis aos requerentes.

 

§ 2º As anulações e retificações de eventos realizados por usuários internos
deverão ser justificadas e registradas no histórico do processo.

 

Art. 18. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deverá observar os prazos
estipulados na legislação vigente acerca dos processos administrativos.

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 19. A presente Instrução Normativa aplica-se única e exclusivamente para a
tramitação dos processos administrativos ambientais, autuados a partir da vigência desta Normativa.

 

Art. 20. Além do disposto nesta Instrução Normativa, deverão ser observadas as
disposições da Instrução Normativa específica publicada pela Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente.

 

Art. 21 A unidade gestora do processo poderá requerer documentos
complementares para a  continuidade do trâmite da devida instrução processual.

 

 

Ricardo Mafra

Secretário de Administração e Planejamento

 

 

Fábio João Jovita

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

 

Anexo I

Prefeitura de Joinville

Base de Conhecimento para os Processos

 

PROCEDIMENTO PARA O PROCESSO MEIO AMBIENTE - PROCESSO
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ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

 

Qual é o tipo de processo?

Esta base de conhecimento está relacionada com o processo Meio Ambiente - Processo
Administrativo Ambiental.

Qual é a unidade gestora do processo?

A unidade gestora do processo é a Área de Apoio Jurídico (SAMA.AAJ) da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente.

Quais são as tarefas necessárias à execução do processo?

Para a realização deste processo devem ser inclusos os documentos indicados no fluxo processual
de acordo com o Anexos IV - Fluxo do Processo, em consonância com o previsto na presente
instrução normativa. Para a elaboração e inclusão dos documentos devem ser utilizados os modelos
disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informações - SEI conforme indicados no Anexo III -
Mapa de Documentos da presente Base de Conhecimento.

Quais são os requisitos necessários a esse tipo de processo?

O Processo Administrativo Ambiental para ser autuado requer que seja constatada a necessidade de
apuração de auto de infração ambiental, decorrentes de prática de infração prevista na Lei
Complementar nº 29/1996.

Quais são os documentos necessários a esse tipo de processo?

O processo em questão e sua tramitação serão compostos pelos documentos indicados no Anexo III
- Mapa de Documentos da presente Base de Conhecimento. 

Quais são as legislações vinculadas a este processo?

Decreto nº 21.863, de 30 de janeiro de 2014, que institui o Sistema Eletrônico de Informações - SEI
como sistema oficial e único de processo eletrônico administrativo e gestão do conhecimento no
âmbito do Município de Joinville, e dá outras providências.

Instrução Normativa da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que regulamenta os
procedimentos dos Processos Administrativos Ambientais para apuração de infrações ambientais
previstas na Lei Complementar Municipal nº 29/1996 - Código Municipal do Meio Ambiente, no
âmbito do Município de Joinville.

Lei Complementar nº 29, de 14 de junho de 1996, que institui o Código Municipal do Meio
Ambiente.

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal;
altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e dá outras providências.

Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003 , que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações
existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama.
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Anexos

Anexo II - Mapa de Contexto_Meio Ambiente - Processo Administrativo Ambiental

Anexo III - Mapa de Documentos_Meio Ambiente - Processo Administrativo Ambiental

Anexo IV - Fluxo do Processo_Meio Ambiente - Processo Administrativo Ambiental.pdf

  

Anexo II

Mapa de Contexto

Quem? O que faz? Enviar para*?

SAMA.UNF
Emite os autos relativos à fiscalização e ao lavrar o auto de infração
ambiental encaminha as informações e documentos necessários para

apuração em processo administrativo ambiental
SAMA.AAJ.PAA

SAMA.AAJ.PAA Realiza a análise de requisitos Infrator/Interessado

Infrator/Interessado Apresenta defesa SAMA.AAJ.PAA

SAMA.AAJ.PAA Aguarda o prazo de defesa e emite o parecer jurídico administrativo SAMA.GAB

SAMA.GAB Com base no parecer jurídico administrativo, emite o termo de decisão SAMA.AAJ.PAA

SAMA.AAJ.PAA
Publica o extrato e encaminha o termo de decisão para o

Infrator/Interessado
Infrator/Interessado

Infrator/Interessado Recebe o resultado do julgamento e apresenta recurso SAMA.AAJ.PAA

SAMA.AAJ.PAA Encaminha para o processo para segunda instância SAMA.UAC

SAMA.UAC
Realiza a análise de requisitos, emite o parecer jurídico administrativo,

disponibiliza para julgamento em segunda instância
Acesso

Externo/Relator

Acesso
Externo/Relator

Emite seu voto e apresenta em sessão de julgamento SAMA.UAC

SAMA.UAC Emite e publica o termo de decisão de instância superior SAMA.AAJ.PAA

SAMA.AAJ.PAA Encaminha o termo de decisão para o Infrator/Interessado Infrator/Interessado

Infrator/Interessado Recebe o resultado do julgamento da instância superior *

 

Anexo III

Mapa de Documentos
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Tipo de
Documento

Conteúdo

Memorando
É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que

podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes.

Despacho É o documento que expressa a ordem da autoridade administrativa.

Parecer Jurídico
Administrativo

É o ato pelo qual os órgãos consultivos da Administração Pública emitem opinião sobre
assuntos Jurídicos de sua competência.

Análise de
Requisitos

É o documento emitido pela SAMA.AAJ.PAA em que são verificados se os requisitos de
admissibilidade para a abertura do processo ou para o recebimento do recurso foram atendidos.

Mandado de
Intimação

É o ato pelo qual se notifica determinada pessoa dos termos ou atos de um processo

Termo de Decisão É o documento emitido pela autoridade competente que decide o Processo Administrativo

Termo de Decisão
de Instância

Superior

É o documento emitido pela autoridade competente que decide o Processo Administrativo em
última instância administrativa

Extrato
É o documento no qual consta o resumo do termo de decisão, utilizado para fins de

publicidade do ato

Boleto É a guia para pagamento da penalidade de multa

Edital de
Notificação

É o documento no qual se notifica determinada pessoa dos termos ou atos de um processo
através da publicação no DOEM

Ofício É a modalidade de comunicação entre entidades de diferentes âmbitos.

 

Esta publicação possui como anexo o documento SEI 9700399.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário
(a), em 08/11/2021, às 17:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/11/2021, às 11:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010980757 e o
código CRC D469D926.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO SEI Nº 171/2021 - SAMA.UAT

A presente licença é válida até 05/11/2025 totalizando 48 meses.

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

Razão Social: Posto Z-5 LTDA

CNPJ: 03.157.705/0001-05

Atividade: Comércio de combustíveis líquidos e gasosos em postos de abastecimento, postos de
revenda, postos flutuantes e instalações de sistema retalhista, com lavagem e/ou lubrificação de
veículos

CONSEMA: 42.32.10

Endereço: Rodovia BR-101, Km 47

Bairro: Nova Brasília

Inscrição Imobiliária: 13.10.12.16.2479

CEP: 89216-501

2-RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome:  Sergio Victor Olbrich

Registro Profissional: CREA-SC n° 058548-7-SC

ART:  7704732-3  Data término: 22/08/2025

3-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:

A presente Licença de Operação concedida com base no Parecer Técnico SEI N°
 9724822 e Análise SEI N° 0010936839, declara a viabilidade de operação de um posto
de abastecimento de combustíveis líquidos, com lubrificação e lavação de veículos. O
empreendimento possui sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis,
com volume total de tancagem de 285.000 litros.

 

3.1 DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

3.1.1  Deverá obedecer aos limites de emissão sonora admitidos pela Lei municipal
478/2017.

3.1.2 Deverá manter lixeiras devidamente identificadas em todas as áreas do
empreendimento: pista de abastecimento, troca de óleo e central de resíduos (lixo comum,
reciclável, contaminado, embalagens de óleo usado).

3.1.3 Deverá ser atendida a Resolução CONAMA 430/2011 ou a quer vier a substituí-la ou
complementá-la, quanto ao lançamento em corpos hídricos.

3.1.4 Existe instalado 1 (um) poço tubular profundo de captação de águas subterrâneas
utilizada para fins de lavação de veículos, reserva técnica de incêndio e manutenção geral
do empreendimento:

1. Para a emissão da LO, entregue protocolo 00010325/2021 junto a SDE quanto a
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outorga. Apresentar a outorga de direito de uso de recursos hídricos quando da sua
emissão pela SDE devendo ser NO MÁXIMO até a renovação da LO.

2. Implantar sistema para coleta de água da chuva em atendimento ao Art. 218 da Lei
Estadual 14.675/2009. Apresentar relatório fotográfico da implantação em 120 dias. 

 

3.2 DO MONITORAMENTO

3.2.1 Apresentar anualmente Relatório Ambiental de Monitoramento de
Operação, subdividido em capítulos conforme os tópicos abaixo, os quais deverão abordar
nesta ordem, estritamente os seguintes assuntos:

1. Diagnóstico atualizado das condições de funcionamento e registro fotográfico dos
controles ambientais (canaletas, sump de bomba, de tanque), da pista de
abastecimento, da área de troca de óleo, da central de resíduos, etc.

2. Interpretação do resultados dos laudos de análises semestrais dos sistemas
separadores de água e óleo (SSAO) para os parâmetros: pH, óleos e graxas, fenóis,
detergentes e sólidos em suspensão, informando as medidas de adequação
já realizada quando necessário, com ART sobre o relatório. As coletas das amostras
deverão ser realizadas no mínimo 14 dias após a limpeza do sistema, por profissional
comprovadamente habilitado. Não serão considerados laudos cujas coletas foram
realizadas no dia ou poucos dias após a limpeza do sistema. Apresentar os laudos
como anexo.

3. Interpretação dos resultados dos laudos de análises semestrais dos poços de
monitoramento para os parâmetros BTEX, PAH e TPH (este apenas para o poço de
monitoramento instalado próximo ao tanque de óleo usado) acompanhada da cadeia
de custódia e croqui de localização dos poços, tomando como base a resolução
CONAMA 420/09; Apresentar os laudos como anexo.

4. Interpretação dos resultados dos laudos de análises anual do sistema de tratamento
de efluentes sanitários fossa séptica e filtro anaeróbio para os parâmetros Coliformes
Termotolerantes, Óleos vegetais e gorduras animais, Temperatura, pH, DBO
(Demanda Bioquímica de Oxigênio), Materiais Sedimentáveis, e DQO (Demanda
Química de Oxigênio). Apresentar os laudos como anexo.

5. Apresentação anual de Atestado de vistoria do corpo de bombeiros;

6. Apresentação anual de "Certificado de Recebimento e Destinação Final de
Embalagem Plástica de Lubrificante Usada";

7. Apresentação anual de "Carta de Destinação Final" para o óleo usado coletado no
empreendimento;

3.2.2 Apresentação de Inventário de resíduos anual fornecido pelo Sistema de Controle de
Movimentação de resíduos e de Rejeitos – MTR, do IMA;
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3.2.3 Apresentação anual  de comprovante de treinamento de pessoal para o Atendimento
a Emergências;

3.2.4 Apresentação anual de Certificado de Regularidade do IBAMA- Cadastro Técnico
Federal;

3.2.5 Deverá manter Vínculo de Responsabilidade Técnica válida durante todo período de
validade da Licença Ambiental;

3.2.6 Deverá ser realizada manutenção periódica dos equipamentos utilizados na
operação, os comprovantes deverão ser arquivados no empreendimento;

3.2.7 Caso seja constatada irregularidade ambiental / operacional (como vazamentos nos
tanques / filtros, acidentes que acarretem em derramamento de combustível, etc) deverá no
prazo máximo de 10 dias a partir do fato ocorrido, Relatório de Não
Conformidade Ambiental, detalhando a anomalia, acompanhado da comprovação das
ações já realizadas para minimizar os impactos ambientais.

 

3.3 CONDIÇÕES GERAIS

3.3.1 Esta licença permite a operação do empreendimento estritamente no horário
permitido pelo alvará de localização/permanência e somente enquanto este estiver válido.
3.3.2 Esta Secretaria deverá ser informada sobre qualquer alteração civil ou no processo
produtivo para que sejam verificados os respectivos controles ambientais.
3.3.3 O não atendimento das condicionantes da presente licença ambiental sujeitará na
cassação da licença e sanções previstas na Lei Federal n° 9605/1998 e Decreto Federal
n° 6514/2008.
3.3.4 Requerer a renovação da licença em tela NO MÍNIMO 120 dias antes de seu
vencimento, nos termos da Resolução CONAMA 237/97, Art. 18, §4º.

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

-violação ou inadequação de qualquer condicionante ou dispositivo legal;

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

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

-operação inadequada dos sistemas de controle ambiental

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por Brayam Luiz Batista Perini,
Gerente, em 08/11/2021, às 17:10, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário
(a), em 08/11/2021, às 17:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010938837 e o
código CRC 8355E454.

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

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 0010979921/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento da habilitação, referente ao
processo licitatório de Concorrência nº 063/2021 destinado a contratação de empresa
especializada para reforma e adequação dos ginásios Perácio Bernardo e Ivo Varela a fim de
atender às normas vigentes de acessibilidade. Após análise dos documentos de habilitação, a
Comissão decide HABILITAR: AZ Construções Ltda. E INABILITAR: LDM Construtora e
Incorporadora Ltda. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. A
ata da reunião para julgamento da habilitação encontra-se à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitação".

Aline Mirany Venturi Bussolaro - Presidente da Comissão – Portaria nº 324/2021

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi
Bussolaro, Servidor(a) Público(a), em 08/11/2021, 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 0010979921 e o
código CRC 626F3C71.
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RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 0010980592/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento da habilitação, referente ao edital
de Credenciamento nº 375/2021 destinado ao credenciamento de empresas para execução de
obras de pavimentação asfáltica, com revestimento tipo CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado à
Quente) faixa “C”, pela iniciativa privada, em vias públicas do Município de Joinville de
acordo com o disposto na Lei Municipal n.º 3.795 de 29/09/1998, e DECRETO Nº 43.664, de
03 de agosto de 2021 que regulamenta e institui o Programa de Pavimentação Comunitária.
Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão decide HABILITAR: Empreiteira de
Mão de Obra Adrimar Ltda. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de
recursos. A ata da reunião para julgamento da habilitação encontra-se à disposição dos interessados
no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitação".

Aline Mirany Venturi Bussolaro - Presidente da Comissão – Portaria nº 324/2021

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi
Bussolaro, Servidor(a) Público(a), em 08/11/2021, às 15:52, conforme
a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010980592 e o
código CRC 8B8887D1.

RESUMO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEI Nº 0010976159/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento das propostas comerciais,
referente ao processo licitatório de Concorrência nº 007/2021 destinado a Pavimentação em
Asfalto das ruas: Alvacir José de Paula, José Gonçalves e Plínio Seiffert. Após análise das
propostas, a Comissão decide CLASSIFICAR: Construtora Fortunato Ltda - R$ 8.104.936,07,
Prado & Prado Ltda - R$ 8.204.878,48, Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Ltda - R$
6.471.046,16, e Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda - R$ 8.006.801,39. Deste modo,
a Comissão declara vencedora do certame, com o menor preço global, a empresa : Empreiteira de
Mão de Obra Adrimar Ltda - R$ 6.471.046,16. Não houve a ocorrência de empate ficto. Fica
aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. A ata de reunião para julgamento
das propostas encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br,
no link "Editais de Licitação".

Aline Mirany Venturi Bussolaro -Presidente da Comissão – Portaria nº 324/2021.
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Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi
Bussolaro, Servidor(a) Público(a), em 08/11/2021, às 15:16, conforme
a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010976159 e o
código CRC 6AD02C65.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 455/2021

Giancarlo Schneider, Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
 201/2021, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa  VDA Saneamento Ltda,
que tem por objeto o registro de preços para aquisição de lacres, conforme quantidades,
condições e especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma
do Pregão Eletrônico nº 164/2021.

 

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

Everton Luiz Bloot, Matrícula n° 828 - Fiscal Titular

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

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

d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:
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1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
da Ata, para aplicação das penalidades cabíveis; ou

2) Promover alteração da Ata.

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

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

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

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

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

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

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/11/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010966723 e o
código CRC A93FB350.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 457/2021

Giancarlo Schneider, Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do CONTRATO Nº 173/2021,
firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa AUTOMATIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA, que tem por objeto a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS, DA MARCA
SULZER, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de
Referência, conforme especificações, na forma da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
033/2021.

 

Ricardo Becker, Matrícula n° 488 - Gestor Titular

Diego Robson Pavloski, Matrícula n° 1393 - Fiscal Titular

Guilherme Henrique de Oliveira, Matrícula n° 897 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução contratual.
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b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

2) Promover alteração contratual.

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

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

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

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

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

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

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/11/2021, às 18:00, 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 0010977206 e o
código CRC 48D85E1D.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 449/2021

Giancarlo Schneider, Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
 170/2021, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa   Allmax Distribuição
EIRELI, que tem por objeto a aquisição de exaustores industriais, conforme quantidades,
condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme especificações, na
forma do Pregão Eletrônico n° 154/2021.

 

Ricardo Becker, Matrícula n° 488 - Gestor Titular

Luiz Evandro Cardoso, Matrícula n° 578 - Fiscal Titular

Leandro Luis Becker, Matrícula n° 1156 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente
com antecedência razoável;
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3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

2) Promover alteração contratual.

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

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

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

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

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

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

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 05/11/2021, às 14:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010947309 e o
código CRC DBC88983.
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