
    Nº 1773, terça-feira, 03 de agosto de 2021

DECRETO Nº 43.653, de 03 de agosto 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 agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Precila Alves de Andrade, matrícula 54.391, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012849 e o
código CRC 53045E58.

DECRETO Nº 43.655, de 03 de agosto 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 agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Rosicléa Leopoldo de Freitas, matrícula 54.389, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010013217 e o
código CRC B6BBBFF6.

DECRETO Nº 43.654, de 03 de agosto de 2021.
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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 08 de setembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 09 de agosto de 2021, com base no inciso VI, do artigo 2º da lei citada:

 

Priscila Alexsandra Batista, matrícula 54.390, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012983 e o
código CRC 0FBA1D9B.

DECRETO Nº 43.663, de 03 de agosto 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 11 de agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:
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Ana Paula de Farias Silva, matrícula 54.384, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010014198 e o
código CRC 16DB9B6B.

DECRETO Nº 43.652, de 03 de agosto 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, no Hospital Municipal São
José, a partir de 11 de agosto de 2021, com base nos incisos II e VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Henrique Diegoli, matrícula 99.250, para o cargo de Médico Plantonista Neurologista.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito
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Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012762 e o
código CRC F6895B96.

DECRETO Nº 43.651, de 03 de agosto 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 12 de agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Aldiane Alves Reis, matrícula 54.385, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012723 e o
código CRC B851D1AD.

DECRETO Nº 43.650, de 03 de agosto 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 12 de agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Solange Aparecida Ribeiro, matrícula 54.388, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012595 e o
código CRC 8AB1AE04.
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DECRETO Nº 43.649, de 03 de agosto 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 agosto de 2021, com base nos incisos  II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Daniela Maria Teichert Balbinotti, matrícula 54.370, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008810 e o
código CRC 98392A01.

DECRETO Nº 43.648, de 03 de agosto 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:
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ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 11 de agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Josélia da Silva Mélo, matrícula 54.379, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008692 e o
código CRC 8D8D9F0D.

DECRETO Nº 43.647, de 03 de agosto 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 11 de agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Jailde Ferreira Brito da Costa, matrícula 54.376, para o cargo de Auxiliar de Educador.
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Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008673 e o
código CRC C894F1D2.

DECRETO Nº 43.646, de 03 de agosto 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 11 de agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Elisângela do Carmo de Lima dos Santos, matrícula 54.383, para o cargo de Auxiliar de
Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008637 e o
código CRC 42BD6720.

DECRETO Nº 43.645, de 02 de agosto 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 11 de agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Luciana dos Santos Johnk, matrícula 54.381, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10002794 e o
código CRC 4AC4AE26.

DECRETO Nº 43.644, de 02 de agosto 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 agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Irma Milani da Silva, matrícula 54.382, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10002477 e o
código CRC 34A9F034.
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DECRETO Nº 43.643, de 02 de agosto 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 agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Cristiane Rovinski, matrícula 54.380, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10002433 e o
código CRC 32609667.

DECRETO Nº 43.642, de 02 de agosto 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:
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ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 10 de agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Suzana da Silva Ott, matrícula 54.375, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10002383 e o
código CRC 29A35D02.

DECRETO Nº 43.662, de 03 de agosto 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 agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Leiliane Quaresma Santos, matrícula 54.392, para o cargo de Auxiliar de Educador.
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Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010014045 e o
código CRC 62B83609.

DECRETO Nº 43.659, de 03 de agosto 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 agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Daiana Blasio Alves, matrícula 54.393, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010013397 e o
código CRC 22046E26.

DECRETO Nº 43.658, de 03 de agosto 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 agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Prycilla Floriano Loretto, matrícula 54.394, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010013350 e o
código CRC 24B0C217.

DECRETO Nº 43.641, de 02 de agosto 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 agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Franciele Rocha Lobo, matrícula 54.365, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10002373 e o
código CRC 057D0DB9.

DECRETO Nº 43.640, de 02 de agosto de 2021.
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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 04 de agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Tâmisa Schneider, matrícula 54.378, 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 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10002322 e o
código CRC EB19D077.

DECRETO Nº 43.664, de 03 de agosto de 2021.

 

Regulamenta a Lei Municipal nº 3.795/1998, que
“autoriza a execução de obras de pavimentação,
pela iniciativa privada, nas vias públicas do
Município”; e estabelece critérios e procedimentos
para execução, aceitação e medição dos serviços de
construção de pavimento com asfalto ou "pavers"
e dá outras providências.
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O Prefeito do Município de Joinville, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos II e XII do art. 68 da Lei Orgânica do Município, com base no disposto na Lei n. 3.795, de
29 de setembro de 1998;

 

DECRETA:

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei Municipal nº 3.795, de 29 de setembro de
1998, estabelecendo critérios e regras procedimentais para implantação de pavimentação, em asfalto
ou "pavers", pela iniciativa privada, em vias públicas do Município de Joinville.

Art. 2º Considera-se pavimentação, pela iniciativa privada, a forma de execução
dos serviços e obras nos quais haja participação recíproca do Poder Público Municipal e pessoas
físicas ou jurídicas interessadas na efetivação do serviço de pavimentação nas vias com testada à
sua propriedade.

Parágrafo único. O programa de pavimentação será realizado com a participação
da comunidade, representada pelos proprietários ou possuidores de imóveis lindeiros às vias
públicas municipais, de modo a:

I – Promover o associativismo e participação comunitária nos planos de gestão
administrativa, destinados a dotação de infraestrutura das vias urbanas municipais;

II – Fomentar a iniciativa dos munícipes na melhoria e valorização de sua
propriedade, através da execução de obras de pavimentação nas vias com testada à sua propriedade;

III – Melhorar a qualidade de vida da população;

IV – Distribuir os benefícios públicos de infraestrutura, de acordo com os
interesses da população;

V – Promover a integração, racionalização e otimização da infraestrutura do
Município;

VI – Incentivar a fiscalização da qualidade dos serviços e dos preços praticados
na execução da obra.

Art. 3º Qualquer interessado poderá requerer a autorização para implantação da
pavimentação em via pública do município, devendo ser observados os seguintes critérios
estabelecidos para contemplação da via pretendida:

I – Para pavimentação asfáltica, a via deve preencher os seguintes requisitos:

a) Não fazer parte da rota de linhas regulares do sistema de transporte coletivo do
Município;

b) Não possuir indústria, comércio ou serviços instalados que demandem intenso
tráfego de cargas;

c) Não fazer parte de rota comum de tráfego intenso que possa vir a comprometer
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a integridade da via;

d) Possuir rede de drenagem no dimensionamento adequado e estar em perfeito
funcionamento;

e) Não possuir rede de drenagem no dimensionamento adequado, mas que esteja
na programação da Secretaria de Infraestrutura Urbana a implantação da referida rede antes da
pavimentação;

f) Possuir baixa declividade longitudinal.

II – Para pavimentação em "pavers", a via deve preencher os seguintes requisitos:

a) Não fazer parte da rota de linhas regulares do sistema de transporte coletivo do
Município;

b) Não possuir indústria, comércio ou serviços instalados que demandem intenso
tráfego de cargas;

c) Não ser rota comum de tráfego de cargas ou veículos de transporte de
passageiros;

d) Possuir rede de drenagem no dimensionamento adequado e estar em perfeito
funcionamento;

e) Não possuir rede de drenagem no dimensionamento adequado, mas que esteja
na programação da Secretaria de Infraestrutura Urbana a implantação da referida rede antes da
pavimentação;

f) Ser, preferencialmente, via pública sem saída, servidão, rua de pequena
extensão, preponderantemente de uso residencial e ruas com grande declividade, como as situadas
em morros.

Parágrafo único. Não poderão ser incluídas no programa regulamentado por esta
lei vias ou trechos de vias que, no curto prazo, sofrerão obras que afetem a infraestrutura da pista de
rolamento das mesmas, como obras na rede de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário
promovidas pela Companhia Águas de Joinville, ou ainda obras de macrodrenagem.

Art. 4º Para os fins deste decreto, considera-se trecho de via passível de
contemplação pelo referido programa de pavimentação os trechos entre vias transversais que já
possuem asfalto, ou mesmo um trecho correspondente a uma quadra, desde que ligado a trecho ou
via já pavimentados.

 

CAPÍTULO II

DO PROCESSO DE ADESÃO DOS MUNÍCIPES

 

Art. 5º Os munícipes lindeiros interessados em pavimentar determinada via, seja
com pavimento asfáltico ou pavimento em pavers, deverão, através de um representante, oficializar
a solicitação junto a estrutura responsável pelos serviços na região em que se localiza a via.

§1º A adesão exigida para inclusão da via no programa de pavimentação é de
100% dos munícipes lindeiros;

§2º Os procedimentos de medição referente à parcela sob responsabilidade da
Municipalidade dar-se-ão após a conclusão da obra.
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Art. 6º A existência, na via, de imóvel de propriedade do Município de Joinville,
bem como de área de entrocamentos com vias laterais, serão computados em separado ao cálculo de
custeio de cada Munícipe

Art. 7º A estrutura responsável pelos serviços na região da via deverá prestar os
primeiros esclarecimentos acerca do funcionamento do programa de pavimentação aqui
regulamentado, suas limitações e condicionantes, bem como fornecer uma lista com as empresas
cadastradas e informar acerca da necessidade de realização de uma pré-adesão ao referido programa
de pavimentação.

Art. 8º O representante eleito pelos munícipes lindeiros da via candidata à
pavimentação, de posse das pré-adesões individuais, elaborará um documento, em forma de tabela,
contendo as seguintes informações:

I – Nome da Via;

II – Trecho da Via em que se pretende a pavimentação;

III – Extensão aproximada em metros;

IV – Relação dos proprietários/moradores que pré-aderiram com nome, endereço,
número do imóvel, inscrição imobiliária e respectiva testada do imóvel;

V – Soma total, em metros, das testadas existentes na via em questão;

VI – Cálculo aproximado da pré-adesão total em percentual, somando-se as
testadas de pré-adesão com as dos imóveis do Município de Joinville.

Parágrafo único. O representante dos munícipes encaminhará o documento acima
mencionado, com as fichas de pré-adesão em anexo, à respectiva estrutura responsável pelos
serviços na região em que se situa a via candidata à pavimentação.

Art. 9º A estrutura responsável pelos serviços na região da via tabulará todas as
vias as quais os Munícipes demonstraram interesse em aderir ao programa, com base inicialmente
nas pré-adesões de vias ou trechos recebidas, separando-as por tipo de pavimento, anexando, ainda,
todas as informações que possui sobre a situação técnica de cada via candidata ao programa, como
informações sobre o sistema de drenagem, sistema viário, declividade da via, necessidade de
desapropriações ou obras especiais, dentre outros.

Parágrafo único. A estrutura responsável pelos serviços na região da via
encaminhará a relação de documentos e informações à Unidade de Pavimentação da Secretaria de
Infraestrutura Urbana de Joinville.

Art. 10. A Unidade de Pavimentação realizará as consultas e levantamentos
iniciais necessários à verificação da adequação das vias às premissas gerais do programa de
pavimentação, conforme tipo de pavimento proposto.

Art. 11. As vias ou trechos de vias que não atenderem as premissas estabelecidas
no art. 3º deste decreto serão excluídas momentaneamente do programa de pavimentação, sendo
devolvidas à respectiva estrutura responsável pelos serviços na região da via com a justificativa
para exclusão.

 

Seção I

Da Ordem de Prioridade

 

20 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



Art. 12. Após a análise de preenchimento dos requisitos iniciais, a Unidade de
Pavimentação promoverá estudos, levantamentos e consultas mais criteriosas para definir uma
ordem de priorização das vias a serem pavimentadas, dentro dos critérios técnicos e financeiros do
programa de pavimentação.

Art. 13. A ordem de prioridade das vias no atendimento pelo programa de
pavimentação será estabelecida, preferencialmente, com a análise concomitante dos seguintes
critérios:

I – A participação financeira do município em função da presença de imóveis
próprios e entroncamentos;

II – Sistema de drenagem pluvial da via ou trecho de via já executado ou de
relativa facilidade na implantação (tubulações de menores diâmetros);

III – Necessidade de indenizações parciais ou totais de imóveis;

IV – As condições do terreno, com topografia favorável;

V – Necessidade de obras especiais como muros de contenção.

Art. 14. Havendo empate na avaliação de critérios entre vias de uma região, a
priorização se dará à via que apresentou primeiramente a documentação de pré-adesão.

Parágrafo único. Permanecendo o empate, será realizado sorteio para definição de
prioridade.

 

Seção II

Da Adesão Definitiva e da Ordem de Serviço

 

Art. 15. Após definida a ordem de priorização das vias, a Secretaria de
Infraestrutura Urbana de Joinville fará análise de viabilidade financeira e orçamentária para definir
a quantidade de vias que serão liberadas oficialmente para pavimentação, na sequência estabelecida.

Art. 16. Após liberação para pavimentação, será realizada a adesão final junto à
empresa credenciada escolhida pelos munícipes.

Art. 17. A credenciada agendará reunião entre os munícipes lindeiros e
representantes da credenciada para esclarecimentos finais acerca do programa de pavimentação.

Parágrafo único. A credenciada promoverá, então, o levantamento topográfico e
cadastramento dos munícipes lindeiros e entregará a estes as fichas de adesão definitiva para
preenchimento.

Art. 18. Após a entrega das fichas de adesão definitiva pelos munícipes lindeiros,
a credenciada fará a tabulação dos dados, remetendo os resultados à Secretaria de Infraestrutura
Urbana.

Art. 19. Atingindo adesão igual à pré-adesão anteriormente mencionada, a
Secretaria de Infraestrutura Urbana liberará a credenciada à elaboração dos contratos individuais de
prestação de serviços.

Art. 20. Após a assinatura dos contratos individuais de prestação de serviços por
todos os munícipes lindeiros aderentes, a credenciada encaminhará os contratos à Secretaria de
Infraestrutura Urbana em anexo a um relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:
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I – Nome da via;

II – Trecho alvo da pavimentação;

III – Extensão real, em metros, do trecho alvo contratação;

IV – Largura da via;

V – Testadas totais dos terrenos existentes no trecho, em metros;

VI – Valor da testada;

VII – Indicação dos lotes aderentes, com nome do responsável, testada individual
e valor correspondente;

VIII – Indicação, se houver, de imóveis sob responsabilidade do Município de
Joinville, com testada individual e valor correspondente;

IX – Cálculo final da adesão, considerando as testadas dos imóveis;

X – Valor total que deverá ser despendido pelo Município de Joinville para
pavimentação da via aderente;

XI – Planta baixa indicando no mínimo:

a) Nome da via;

b) Extensão através de estaqueamento de 20 em 20 metros;

c) Largura da via;

d) Raios de curva;

e) Largura e extensão junto aos entroncamentos com ruas laterais;

f) Imóveis lindeiros com identificação pelo número ou inscrição imobiliária.

XII – Seção transversal indicando no mínimo:

a) Nome da via;

b) Largura da via;

c) Serviços a serem realizados pela empresa com respectivas espessuras e
identificação dos produtos;

XIII – Cronograma físico de execução dos serviços.

 

Art. 21. Se após a assinatura dos contratos houver diferença nos percentuais de
adesão, a via cuja pavimentação é pretendida será excluída do programa.

Art. 22. Confirmados todos os dados acima descritos, a Secretaria de
Infraestrutura Urbana providenciará a contratação da mesma empresa credenciada, escolhida para
a execução diretamente aos proprietários/moradores da via, para efetuar o pagamento dos valores de
responsabilidade da Municipalidade, se for o caso.

Art. 23. Viabilizada a contratação por parte da Municipalidade, após respectivo
empenho orçamentário e em função da análise local das condições existentes na via para início dos
trabalhos pela empresa credenciada, a Secretaria de Infraestrutura Urbana emitirá a Ordem de
Serviço liberando a execução dos serviços pertinentes à empresa credenciada.

Art. 24. Somente após a Ordem de Serviço é que a empresa credenciada poderá
iniciar a cobrança junto aos proprietários/moradores dos valores pactuados entre as partes.
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CAPÍTULO III

DAS OBRIGAÇÕES

Seção I

Das Obrigações da Municipalidade

 

Art. 25. Compete ao Município de Joinville:

I – Regulamentar os serviços permitidos e fiscalizar permanentemente a sua
prestação, zelando pela boa qualidade dos mesmos;

II – Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução dos serviços,
promovendo as desapropriações, quando necessárias, e responsabilizando-se pelas indenizações
cabíveis;

III – Executar as obras de drenagem pluvial;

IV – Preparar o subleito;

V – Executar a sub-base;

VI – Fornecer o alinhamento topográfico;

VII – Emitir autorização para execução da obra;

VIII – Prestar esclarecimentos sobre o programa de pavimentação;

IX – Receber a obra dentro das condições estabelecidas, emitindo os termos de
recebimento da mesma, provisório e definitivo, após sua conclusão;

X – Providenciar o pagamento das áreas de responsabilidade do município à
empresa contratada em até 30 (trinta) dias após a medição realizada na conclusão da obra;

XI – Executar a sinalização viária após a entrega da obra.

 

Seção II

Das Obrigações da Empresa Credenciada

 

Art. 26. Compete à empresa credenciada:

I – Realizar as adesões previstas no Capítulo II, Seção II;

II – Firmar os contratos de prestação de serviços com os munícipes beneficiários,
estabelecendo as condições para execução dos serviços, pagamento e prazos, de acordo com o
estabelecido na proposta apresentada aos munícipes;

III – Prestar os serviços de forma adequada, responsabilizando-se pela sua
qualidade, na forma prevista no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil Brasileiro,
assim como emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para cada rua antes do seu
início;

IV – Usar o domínio público necessário à execução dos serviços, observada a sua
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efetivação e a legislação pertinente;

V – Executar os serviços de pavimentação conforme definido na descrição e
especificação dos serviços deste edital, com o respectivo controle tecnológico exigido pelas normas
técnicas das atividades;

VI – Prestar contas ao poder público da gestão dos serviços;

VII – Realizar 100% da obra independente do grau de inadimplência verificado
pós-contratação;

VIII – Utilizar meios legais para cobrança dos devedores, sem prejuízo da obra
pública;

IX – Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais que ocorrem
durante a execução da obra, inclusive para com e perante terceiros;

X – Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual a seus
empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene do trabalho;

XI – Fornecer os documentos solicitados pelo Município;

XII – Obter as liberações necessárias, conforme o caso, para execução de obras
em vias públicas junto ao Departamento de Trânsito de Joinville, assim como as licenças
ambientais;

XIII – Ser responsável por toda a sinalização de segurança necessária à execução
da obra;

XIV – Corrigir qualquer vício de construção verificado sem que haja qualquer
direito a recebimento ou indenização pelo mesmo;

XV – Assumir a execução completa da obra quando for aprovada a sua adesão,
sem ônus para o Município.

 

Art. 27. O contrato de prestação de serviços deverá conter, obrigatoriamente,
dentre outras cláusulas, as seguintes:

I – Projeto final de engenharia que obedeçam as normas urbanísticas do
Município;

II – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da obra;

III – Orçamento da obra;

IV – Definição clara dos serviços contratados;

V – Cronograma físico de execução da obra;

VI – Cronograma e condições de pagamento da obra, com a possibilidade de
parcelamento do valor total em, no mínimo, 12 (doze) parcelas;

VII – Garantia plena dos serviços a serem efetivamente executados de, no
mínimo, 5 (cinco) anos, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro.

 

Seção III

Das Obrigações dos Munícipes Beneficiários
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Art. 28. Compete aos munícipes beneficiários:

I – Cumprir as cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de prestação dos
serviços firmados com a empresa credenciada;

II – Receber as obras e serviços contratados em contrapartida ao pagamento dos
mesmos;

III – Receber, do Município e da empresa executora, informações para a defesa
de interesses individuais e coletivos;

IV – Levar ao conhecimento do Município e da empresa executora as
irregularidades de que tenham conhecimento, referente à execução dos serviços;

V – Comunicar ao poder público qualquer ato ilícito praticado pela empresa
executora.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 29. As obras a serem executadas dependem da disponibilidade de
contrapartida do Município em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).

Art. 30. A pavimentação de via pública sem a autorização da Municipalidade
configurará em infração ao disposto no Código de Postura Municipais.

Art. 31. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:17, 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 0010015690 e o
código CRC E7327FAC.

DECRETO Nº 43.661, de 03 de agosto de 2021.

Promove nomeação.
 

25 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



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

NOMEIA, interinamente, na Secretaria da Fazenda, em substituição, no período de 02 de
agosto de 2021 a 27 de agosto de 2021 face a licença maternidade da servidora Geise Ana Eccel, e
no período de 28 de agosto de 2021 a 26 de setembro de 2021, durante o período de férias da
servidora Geise Ana Eccel.

 

- Rafaela Breneisen, para o cargo de Coordenadora I da Área de Execução
Orçamentária.

 

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:17, 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 0010013936 e o
código CRC AD19C666.

DECRETO Nº 43.660, de 03 de agosto de 2021.

Promove exoneração.

 

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

 

EXONERA, na Secretaria da Fazenda, a partir de 01 de agosto de 2021:

 

- Ketty Elizabeth Benkendorf, do cargo de Coordenadora I, o qual ocupava
interinamente.

 

 

Adriano Bornschein Silva
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Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:17, 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 0010013614 e o
código CRC 4E2BE990.

DECRETO Nº 43.657, de 03 de agosto 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 11 de agosto de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Juliana Maria Pereira, matrícula 54.386, para o cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, 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.

27 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010013309 e o
código CRC 33489E20.

DECRETO Nº 43.656, de 03 de agosto 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 12 de agosto de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Andresa Luisa Mariano, matrícula 54.387, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 16:20, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010013265 e o
código CRC 48FF0CAD.

PORTARIA SEI - SPSO.GAB/SPSO.NAD
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PORTARIA nº 41/2021
 

O Secretário Fabiano Lopes de Souza, na função interina e cumulativamente, o cargo de
Secretário da Secretaria da Subprefeitura da Região Sudoeste, no exercício de suas
atribuições, nos termos do DECRETO Nº 41.480, de 15 de março de 2021 e em
conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,

Resolve;

Art. 1º - Substituir a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 117/2021, SEI nº
 8443583, firmado entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE – Subprefeitura da Região Sudoeste,
inscrito no C.N.P.J nº 83.169.623/0001-10, ora em diante denominado CONTRATANTE, e a
empresa COOPERTTERJ - Cooperativa de Transportes e Terraplenagem da Região de
Joinville, inscrita no C.N.P.J nº 05.154.812/0001-05, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Edimar Tolomeotti,
CPF n° 010.454.479-19 e pelo Tesoureiro, Sr. João Célio Antunes Correia CPF nº 622.203.229-04,
firmam o presente contrato, oriundo da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
243/2020, cujo o objeto do contrato é a locação de retroescavadeiras para atender os serviços de
zeladoria pública, realizados pelas Subprefeituras nas suas respectivas áreas de abrangência. 

 

Fiscais:
Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula nº 52.995.
Alexsandro Quadros Sebastião - Matrícula nº 53.837.
Maria de Lourdes Pereira - Matrícula nº 24.080.
 
Suplentes:
Marcos Jessé de Almeida - Matrícula nº 27.220.
Augustinho Ramos da Cunha - Matrícula nº 24.148. 
José Antônio Domingos - Matrícula nº 38.235.
 
Art. 2º - Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e trâmites
administrativos relacionados ao contrato.
 
Fiscais:
Maria de Lourdes Pereira - Matrícula nº 24.080.
Marcos Jessé de Almeida - Matrícula nº 27.220.
 
 
Suplentes:
José Antônio Domingos - Matrícula nº 38.235.
Augustinho Ramos da Cunha - Matrícula nº 24.148. 

 

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;

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

 

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria nº 25/2021 -
SPSO.GAB/SPSO.NAD.

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/08/2021, às 10:20, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9984893 e o
código CRC 793A7D39.

PORTARIA SEI - SPSO.GAB/SPSO.NAD

PORTARIA nº  40/2021.
 
O Secretário Fabiano Lopes de Souza, na função interina e cumulativamente, o cargo de
Secretário da Secretaria da Subprefeitura da Região Sudoeste, no exercício de suas atribuições, nos
termos do DECRETO Nº 41.480, de 15 de março de 2021 e em conformidade com a Lei Municipal
nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,

Resolve;
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Art. 1º -  Substituir membros na Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
666/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville -  Subprefeitura Região
Sudoeste e a Empresa  ANTONIO ANDRIOLI EPP,  inscrita no CNPJ: nº 83.862.631/0001-
47, cujo o objeto do contrato é a locação de retroescavadeiras para atender os serviços de
zeladoria pública, realizados pelas Subprefeituras nas suas respectivas áreas de
abrangência. 

 

Fiscais:
Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula nº 52.995.
Alexsandro Quadros Sebastião - Matrícula nº 53.837.
Maria de Lourdes Pereira - Matrícula nº 24.080.
 
Suplentes:
Marcos Jessé de Almeida - Matrícula nº 27.220.
Augustinho Ramos da Cunha - Matrícula nº 24.148. 
José Antônio Domingos - Matrícula nº 38.235.
 
 
Art. 2º - Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e trâmites
administrativos relacionados ao contrato.

 

Fiscais:

Maria de Lourdes Pereira - Matrícula nº 24.080.
Marcos Jessé de Almeida - Matrícula nº 27.220.
 

 

Suplentes:

José Antônio Domingos - Matrícula nº 38.235.

Augustinho Ramos da Cunha - Matrícula nº 24.148. 

 

 

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,

31 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



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

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

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

mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

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

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

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

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

 

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando a portaria  nº 024/2021-
SPSO.GAB/SPSO.NAD.

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/08/2021, às 10:19, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9984671 e o
código CRC 58DE05C3.

PORTARIA SEI - SPSO.GAB/SPSO.NAD

                                                                                                                       
PORTARIA Nº 39/2021.
 

O Secretário Fabiano Lopes de Souza, na função interina e cumulativamente, no cargo de
Secretário da Secretaria da Subprefeitura da Região Sudoeste, no exercício de suas
atribuições, nos termos do DECRETO Nº 41.480, de 15 de março de 2021, e em
conformidade com a Lei Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013,

Resolve;

Art. 1º - Substituir a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 116/2018, firmado entre a
Prefeitura Municipal de Joinville - Subprefeitura da Região Sudoeste e a empresa Osmar José Rosa
- EPP, inscrita no CNPJ nº 86.966.728/0001-98, o contrato tem por objeto a contratação de
Retroescavadeira 4 X 4(Dupla tração) para atender os serviços de Zeladoria pública realizados
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pelas Subprefeituras nas suas respectivas áreas de abrangência.
 
Fiscais:
Paulo Sérgio Messias Dourado - Matrícula nº 52.995.
Alexsandro Quadros Sebastião - Matrícula nº 53.837.
Maria de Lourdes Pereira - Matrícula nº 24.080.
 
 
Suplentes:
Marcos Jessé de Almeida - Matrícula nº 27.220.
Augustinho Ramos da Cunha - Matrícula nº 24.148. 
 
 
 
Art. 2º - Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e trâmites
administrativos relacionados ao contrato.
 
Fiscais:
Maria de Lourdes Pereira - Matrícula nº 24.080.
Marcos Jessé de Almeida - Matrícula nº 27.220.
 
 
Suplentes:
Augustinho Ramos da Cunha - Matrícula nº 24.148. 
José Antônio Domingos - Matrícula nº 38.235.

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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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria link SEI nº
29/2021 - SPSO.GAB/SPSO.NAD.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 03/08/2021, às 10:19, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9978322 e o
código CRC C7BA47F7.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 202/2021

 

Institui a Comissão Permanente para Conduzir
Processo Administrativo Disciplinar e Designa seus
Membros.

 

Mauricio Fernando Peixer, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, conforme preveem os arts. 183 e 189 da Lei Complementar
266 de 05 de abril de 2008;

 

Considerando:

 

1. Que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover ou propor a sua apuração através de Sindicância ou Processo Administrativo
Disciplinar;

2. Que o Processo Administrativo Disciplinar é o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que
tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido;

3. Que o Processo Administrativo Disciplinar será conduzido por comissão composta de três (3)
servidores estáveis, de hierarquia ou nível de escolaridade igual, equivalente ou superior à do
acusado, designados pela autoridade competente, através de portaria;

 

Resolve:
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Instituir a Comissão Permanente para conduzir Processo Administrativo Disciplinar nomeando, para
que a componham, a partir desta data, os seguintes membros:

 

·           Adriane Bittencourt;

·           Allyson Thiago Pereira;

·           Amanda de Morais dos Santos;

·           Amanda Palmeira;

·           Ana Maria Alves de Carvalho;

·           Bethania Duarte Felippe Macicieski;

·           Carllos Eduardo Pipino;

·           Carlos Alberto Tavares Vieira;

·           Carlos Henrique Campos Braga Marques;

·           Debora da Cunha Kirst Meyer;

·           Deborah Pierozzi Lobo;

·           Denilson Rocha de Oliveira;

·           Eduardo Cani Júnior;

·           Fatima Regina Nunes;

·           Felipe de Souza Sant´Anna Silveira;

·           Felipe Fernando Faria;

·           Flávia Maia Orlandi Welter;

·           Jeferson Luis dos Santos;

·           João Batista de Souza;

·           Julio Cezar Petto de Souza;

·           Luciana Fornazari;

·           Luís Fernando Melo Antequeira;

·           Luiz Eugenio Gerent;

·           Maria José Goulart Vieira;

·           Majieska Pertile Schreiner;

·           Marina Bosio;

·           Marlon Fernando da Silveira;

·           Mateus de Quadros;

·           Milena Bruns;

·           Mônica Gomes Westrup;

·           Nereu Vieira de Godói;

·           Nion Maron Dransfeld;
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·           Odil Bernstorff Neto;

·           Patricia Schroer Rudiger;

·           Patrik Roger Pinheiro;

·           Paula Amanda Ruschel Haas;

·           Paulo Gremaschi Fiorotto;

·           Renata Caroline Machado Vaselevski;

·           Samuel Nathan Borgmann de Oliveira;

·           Sidney Marlon de Azevedo;

·           Temi Cristina Maes;

·           Vitor Araujo das Neves.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 03 de agosto de 2021.

 

 

Maurício Fernando Peixer

Presidente

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 03/08/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010016512 e o
código CRC 30C45354.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

PORTARIA Nº 40/SEGOV

 

O Secretário de Governo, no uso de suas atribuições:
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Designa, a partir de 02/08/2021,

 

Rejane Francener Viana, matrícula 36429, na Controladoria-Geral do Município,
para a Função Gratificada de Auditoria, nos termos da Lei nº 8.577, de 09 de julho de 2018.

 

 

Gilberto de Souza Leal Junior

Secretário de Governo

 

Documento assinado eletronicamente por Gilberto de Souza Leal
Junior, Secretário (a), em 03/08/2021, às 18:44, 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 0010008441 e o
código CRC 641541C1.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 791/2021 - SED.GAB

 

Joinville,  3 de agosto  de 2021.

 

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

 

NOMEAR

 

Os servidores Rejane Losi - matrícula 25.855 e Marco Robert Klitzke - matrícula 35.713,
indicados pelos servidores da área;

 

E os servidores Cristiane de Fátima Panoch - matrícula 47.665 e  Cleide Cristina Teixeira -
 matrícula 27.882, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

Para composição de comissão para realização da última avaliação de desempenho no estágio
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probatório da servidora PRISCILA ARIANE BOLLMANN CUBAS - matrícula 50.271.

 

Diego Calegari Feldhaus

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 12:32, 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 0010007797 e o
código CRC 945D4E49.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

 

Portaria n° 201/2021

 

Exonera servidor

 

Mauricio Fernando Peixer, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Exonerar, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em 28 de
julho de 2021:

 

Meruli Natali Perez Furquim, do cargo de Chefe de Gabinete do Vereador Wilian Martini 
Tonezi.

 

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 02 de agosto de 2021.

 

Mauricio Fernando Peixer

Presidente
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Presidente

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 03/08/2021, às 12:55, 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 0010010822 e o
código CRC DB612331.

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

PORTARIA Nº 2142/2021

 
Portaria de Homologação do Resultado Final do
Processo Seletivo Simplificado Edital 007-2021-SGP,
para provimento de cargos em caráter temporário, do
Quadro Único do Pessoal da Administração Direta e
Indireta do Município de Joinville e Hospital
Municipal São José (Lei Complementar Municipal
230/2007 e suas alterações), na área de administração
geral.
 
 

A Secretária de Gestão de Pessoas, Cínthia Friedrich, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o relatório apresentado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Edital 007-2021-SGP designada pela Portaria n° 1712/2021.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Deferir Resultado Final para a classificação de ampla concorrência
do Processo Seletivo Simplificado Edital 007-2021-SGP, apurado conforme a ordem dos
critérios estabelecidos no item 7 do Edital, que trata da classificação.
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Esta publicação possui como anexo o documento: Homologação do Resultado Final Ampla
Concorrência  SEI 0010016174

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 17:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9979203 e o
código CRC F6538D73.

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

PORTARIA Nº 2143/2021

 
Portaria de Homologação do Resultado Final das
vagas reservadas às pessoas com deficiência do
Processo Seletivo Simplificado Edital 007-2021-SGP,
para provimento de cargos em caráter temporário, do
Quadro Único do Pessoal da Administração Direta e
Indireta do Município de Joinville e Hospital
Municipal São José (Lei Complementar Municipal
230/2007 e suas alterações), na área de administração
geral.
 
 

A Secretária de Gestão de Pessoas, Cínthia Friedrich, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o relatório apresentado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Edital 007-2021-SGP designada pela Portaria n° 1712/2021.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Homologar o Resultado Final para a classificação das vagas reservadas às
pessoas com deficiência do Processo Seletivo Simplificado Edital 007-2021-SGP,
informando  a inscrição, nome, data de nascimento, cargo pretendido, total pontos e classificação.
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Esta publicação possui como anexo o documento: Homologação do Resultado Final das vagas
reservadas às pessoas com deficiência  SEI 0010016527

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 17:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9979258 e o
código CRC BAD5D469.

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

PORTARIA Nº 2145/2021

 
Portaria de Homologação do Resultado Final das
vagas reservadas às pessoas com deficiência do
Processo Seletivo Simplificado Edital 008-2021-SGP,
para provimento de cargos em caráter temporário, do
Quadro Único do Pessoal Hospital Municipal São
José do Município de Joinville (Lei Complementar
Municipal 230/2007 e suas alterações), na área de
administração geral.
 
 

A Secretária de Gestão de Pessoas, Cínthia Friedrich, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o relatório apresentado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Edital 008-2021-SGP designada pela Portaria n° 1713/2021.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Homologar a ausência de inscrição válida para as vagas reservadas às
pessoas com deficiência nos termos do item 5.4 do Processo Seletivo Simplificado Edital 008-2021-
SGP.
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 17:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9979402 e o
código CRC 0718F7F0.

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

PORTARIA Nº 2144/2021

 
Portaria de Homologação do Resultado Final do
Processo Seletivo Simplificado Edital 008-2021-SGP,
para provimento de cargos em caráter temporário, do
Quadro Único do Pessoal Hospital Municipal São
José do Município de Joinville (Lei Complementar
Municipal 230/2007 e suas alterações), na área de
administração geral.
 
 

A Secretária de Gestão de Pessoas, Cínthia Friedrich, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o relatório apresentado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Edital 008-2021-SGP designada pela Portaria n° 1713/2021.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Homologar o Resultado Final para a classificação de ampla concorrência
do Processo Seletivo Simplificado Edital 008-2021-SGP, informando a inscrição, nome, data de
nascimento, total pontos e classificação.

 

 

 

Esta publicação possui como anexo o documento: Homologação do Resultado Final Ampla
Concorrência  SEI 0010016666
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 17:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9979374 e o
código CRC 6EF06F7D.

PORTARIA SEI - SEHAB.GAB/SEHAB.UFO

PORTARIA Nº 85/2021-SEHAB
 

Designa servidores para a fiscalização de  termo de contrato celebrado entre a Aline Cristina
Antes e o Fundo Municipal de Terras Habitação Popular e Saneamento e institui Comissão de

Recebimento para certificação e conferência dos respectivos documentos fiscais

 

O Secretário Municipal de Habitação, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto Municipal nº 40.303/2021, em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, à Instrução Normativa nº 04/2016, aprovada pelo Decreto nº 28.037/2016, à
Instrução Normativa nº 18/2017, aprovada pelo Decreto nº 29.994/2017, e legislação
correlata, RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados como fiscais titulares e suplentes
de contrato do Fundo Municipal de Terras, Habitação Popular e Saneamento:

I- Titulares:

1. Osmar Leon Silivi Junior, matrícula 18.613

2. Daiane Bertoldi, matrícula 53.776

3. Dirceu Miranda, matrícula 25.227

4. Volnei Francisco Batista  , matrícula 53.774

II- Suplentes:

1. Raphael Paiva Urresta, matricula 53.376

2. Karla Alessandra Cidral, matrícula 38.397

3. Jessica Rodrigues de Castilhos, matrícula 43.360

4. Célia Nunes de Souza, matrícula 18.692

Art. 2º Os servidores designados nas alíneas, "1", "2", "3" e "4" do artigo 1º,
inciso I, serão responsáveis pelas seguintes atribuições:

I - Esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;
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II - Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III - Atestar o recebimento e/ou a prestação do serviço, em conformidade com as
especificações do processo de contratação, conferindo os preços, as quantidades, as especificações
técnicas e a qualidade;

IV - Rejeitar materiais/produtos/serviços que estejam em desacordo com as
especificações do objeto contratado, devendo ser observado neste caso o que estabelece o Contrato
e o ato licitatório;

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

VI - Propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas editalícias e contratuais;

VII - Manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do Contrato;

VIII - Controlar e manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão,
prorrogação e/ou rescisão, e o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar formalmente à Área de Gestão de Contratos, via SEI, a solicitação de prorrogação
com antecedência mínima de 03 meses do vencimento;

IX - 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, nos termos do art. 12, IV, do Decreto nº 29.994 de 2017

X - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar formalmente à Área de Gestão de Contratos, via SEI, a solicitação
de prorrogação com antecedência mínima de 03 (três) meses;

XI - Conhecer e observar o disposto no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico
nº 110/2021 e Termo de Contrato nº 307/2021;

Art. 3º Em caso de impedimentos e/ou ausências, os suplentes indicados alíneas,
"1" e  "2", inciso II, poderão substituir quaisquer dos fiscais titulares, atendendo às
responsabilidades que lhes forem atribuídas.

Art. 4º  Os servidores designados nas alíneas, "3" e "4" do artigo 1º, inciso II,
serão responsáveis pelas seguintes atribuições:

I - Receber e encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas pelo
fiscais listados no artigo 1º, inciso I , 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,
de acordo com a IN nº 18/2017, bem como Decreto 29.994 de 2017;

II - Para a certificação/conferência dos documentos fiscais, deverão ser
observadas as seguintes condições, nos termos do art. 13 da Instrução Normativa Conjunta SEI nº
18/2017 da Secretaria de Administração e Planejamento e da Secretaria da Fazenda, aprovada pelo
Decreto n.º 29.994 de 31 de outubro de 2017:

a - Se as condições de pagamento do contrato e seus aditivos, quando for o caso,
termo de referência, propostas comerciais foram obedecidas;

b- Se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi contratado;
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c - Se o Documento Fiscal tem validade e se está corretamente preenchido,
observando: Razão social completa da contratada, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
do emissor/contratada igual ao do Contrato ou Termo Aditivo e da Nota de Empenho, Nome do
destinatário correto, CNPJ do destinatário correto, Descrição dos serviços/produtos, Natureza da
operação correta, Dados bancários (banco/agência/conta corrente), Número da nota de empenho (e
se solicitar outras informações, conforme Contrato);

d - Movimentação de empenho em liquidação.

e - O documento fiscal não poderá conter rasuras;

f - A certificação deverá ser acompanhada da comprovação da regularidade fiscal
da empresa, anexando obrigatoriamente ao processo as certidões atualizadas, requeridas no ato da
habilitação do processo de contratação;

g - Todas as certidões deverão obrigatoriamente ser autenticada eletronicamente,
para conferência da veracidade das mesmas.

h - Tramitar no sistema ePública em conformidade ao processo.

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

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Andrioli, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:35, 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 9980674 e o
código CRC 8F902E7E.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 789/2021 - SED.GAB

 

Nomeia Comissão para proceder a Avaliação e
Reavaliação de Bens Patrimoniais do Centro de
Educação Infantil Estrelinha Brilhante.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições e nos termos da
legislação vigente,

 

RESOLVE,

 

  Art. 1º - Ficam nomeados os servidores:  Julia Graciele Berndt - matrícula 38261; Emisley de
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Oliveira Hofbauer - matrícula 36502; Mirian Regina da Costa - matrícula 45624 e Sandra Mara
Ribeiro dos Passos de Oliveira - matrícula 39883 , para compor a Comissão  Municipal de
Avaliação e Reavaliação de Bens Patrimoniais do Centro de Educação infantil Estrelinha Brilhante. 
 

 

Art. 2º . Os membros da Comissão Municipal de Avaliação ficarão responsáveis pela avaliação e
reavaliação dos bens patrimoniais, para tanto devendo elaborar “Laudo de Avaliação Patrimonial”,
em conformidade com a legislação vigente.

 

Art. 3º . Caberá a Unidade de Controle Patrimonial, sempre que necessário solicitar a Comissão, a
realização de seus trabalhos.

 

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

                          

Diego Calegari Feldhaus

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 12:32, 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 9994701 e o
código CRC 23A9664A.

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

PORTARIA Nº 183/2021

 

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 MARINA GONÇALVES MENDONÇA
BENVENUTTI, JULIANA DE SOUZA FERMINO e JEANE REGINA DA SILVA
STIMAMIGLIO, sob a presidência da primeira, para conduzir o Processo Administrativo
Disciplinar nº 30/21, a fim de apurar os fatos e supostas responsabilidades de Jacson Carlos
Savadil, matrícula nº 48.893, lotado à época dos fatos na Subprefeitura da Região Oeste, em
relação ao extravio de um aparelho celular marca LG, Modelo K4 - K120FT AZUL SS -
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COMO,  conforme fatos apurados no Processo de Sindicância Investigatória  nº 38/19.

Tais irregularidades teriam supostamente infringido os seguintes dispositivos
legais: incisos II e VI, do art. 155, 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 03/08/2021, às 08:36, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9959859 e o
código CRC 8C6BFDEF.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 203/2021

 

Homologa Progressões

 

Mauricio Fernando Peixer, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, em conformidade com os arts. 21 a 24 da Resolução nº
12/2013 de 01/11/2013 e conclusão apurada pela Comissão de Desenvolvimento Funcional,
nomeada pela Portaria nº 033/2021,

 

Resolve:

 

Homologar Progressão, a contar de julho de 2021, aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal
desta Casa:

 

- Deborah Pierozzi Lobo, do nível “C” para o nível “D”, no cargo de Procurador;

- Geiziele Garcia de Andrade, do nível “F” para o nível “G”, no cargo de Secretário Legislativo;

- Glaci Terezinha de Borba Estevão, do nível “F” para o nível “G”, no cargo de Secretário
Legislativo.

 

Registre-se e comunique-se!

 

Gabinete da Presidência, 03 de agosto de 2021.
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Mauricio Fernando Peixer

Presidente

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 03/08/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010017140 e o
código CRC 07ABD204.

 

EXTRATO SEI Nº 9942991/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato de Errata ao Extrato do 3º Termo
Aditivo do Contrato nº 400/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de
Educação, representada pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa CONSTRUTORA
AZULMAX LTDA inscrita no CNPJ nº 26.322.885/0001-39, representada pelo Sr. Antônio
Roberto de Oliveira Rocha, que versa sobre a contratação de empresa para execução e instalação de
Elevador na Escola Municipal Prof. Karin Barkemeyer. ONDE SE LÊ: Extrato do 2º Termo
Aditivo ao Contrato nº 400/2020 [...]. LEIA-SE: Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº
400/2020 [...].

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9942991 e o
código CRC BE77BAA7.

 

EXTRATO SEI Nº 9995025/2021 - HMSJ.UFFH.AGC

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2021.

 

O Município de Joinville através do Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato do 1° Apostilamento a Ata de Registro de Preço n.º 700/2020 – celebrada
com a empresa BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,
CNPJ: 93.248.979/0001-00, para a para futura e eventual Aquisição de Órteses, Próteses e
Materiais Especiais - OPME, em regime de consignação, destinada aos usuários do Sistema
Único de Saúde nas especialidades de Cirurgia Geral e Neurocirurgia para atender a
demanda do Hospital Municipal São José, através do sistema de registro de preços, na forma
de Pregão Eletrônico nº 284/2020– destinado à inclusão da dotação orçamentária nº 545 - 3 .
47001 . 10 . 302 . 6 . 2.2304 . 0 . 339000 - fonte de recurso 206.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 16:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 03/08/2021, às 16:32, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9995025 e o
código CRC 3D0BF2C2.

 

EXTRATO SEI Nº 9895968/2021 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 21 de julho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato de Errata ao Terceiro Termo Aditivo
ao Termo de Contrato nº 562/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de
Cultura e Turismo/Secretaria de Infraestrutura Urbana, representada pelo Secretário de
Cultura e Turismo, Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e pelo Secretário de
Infraestrutura Urbana, Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa Paleta Engenharia e Construções
Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.589.125/0001-03, representado pelo Sr. Ronaldo Aparecido de
Azevedo, que versa sobre a contratação de empresa para execução de obra de qualificação urbana
com ampliação dos equipamentos do Porta do Mar, oriundo da Concorrência nº 168/2020.

1º) Consoante ao documento SEI nº 9807966. Onde se lê:

Termo aditivo ao contrato n° 562/2020, para contratação de empresa para execução de obra de
Qualificação Urbana com Ampliação dos equipamentos do Porta do Mar, na forma de Pregão
Eletrônico nº 136/2017 (...)

Leia-se:

1º) Termo aditivo ao contrato n° 562/2020, para contratação de empresa para execução de obra de
Qualificação Urbana com Ampliação dos equipamentos do Porta do Mar, na forma da
Concorrência nº 168/2020 (...)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9895968 e o
código CRC CECCC863.

 

EXTRATO SEI Nº 9999433/2021 - SES.UCC.AGT
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Joinville, 02 de agosto de 2021.

O Município de Joinville, através do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos
interessados o Extrato do 3º Apostilamento ao Termo de Contrato nº 489/2015, celebrado(a) entre
o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e e o Sr. Flávio Medeiros, que versa sobre a contratação de empesa para a Locação de
Imóvel, na forma da Dispensa nº. 170/2015. O Município apostila incluindo a dotação nº 849 –
46001.10.301.6.2.2288.3.3.90.00 – 638. Justifica-se para fins de adequação orçamentária. Em
conformidade com o Memorando SEI Nº 9969975.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 02/08/2021, às 18:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 09:16, 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 9999433 e o
código CRC 63530F24.

 

EXTRATO SEI Nº 9895908/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 21 de julho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato de Errata ao Segundo Termo
Aditivo ao Termo de Contrato nº 562/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria
de Cultura e Turismo/Secretaria de Infraestrutura Urbana, representada pelo Secretário de
Cultura e Turismo, Sr. Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth e pelo Secretário de
Infraestrutura Urbana, Sr. Jorge Luiz Correia de Sá e a empresa Paleta Engenharia e Construções
Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.589.125/0001-03, representado pelo Sr. Ronaldo Aparecido de
Azevedo, que versa sobre a contratação de empresa para execução de obra de qualificação urbana
com ampliação dos equipamentos do Porta do Mar, oriundo da Concorrência nº 168/2020.

1º) Consoante ao documento SEI nº 9807966. Onde se lê:

Termo aditivo ao contrato n° 562/2020, para contratação de empresa para execução de obra de
Qualificação Urbana com Ampliação dos equipamentos do Porta do Mar, na forma de Pregão
Eletrônico nº 136/2017 (...)
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Leia-se:

1º) Termo aditivo ao contrato n° 562/2020, para contratação de empresa para execução de obra de
Qualificação Urbana com Ampliação dos equipamentos do Porta do Mar, na forma da
Concorrência nº 168/2020 (...)

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9895908 e o
código CRC 05ADDCF9.

 

EXTRATO SEI Nº 9959802/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 28 de julho de 2021.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 233/2021 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Meio
Ambiente - FMMA, representada pela Sra. Schirlene Chegatti  e a empresa contratada Clínica
Veterinária Casa de Noé Ltda, CNPJ nº 03.133.483/0001-90, que versa sobre o credenciamento
de clínicas e/ou hospitais veterinários para prestação de serviços de procedimentos e exames
veterinários em espécies caninas e felinas do município de Joinville - oriundo do Credenciamento nº
040/2021. O Município apostila o contrato incluindo as dotações orçamentárias abaixo. Justifica-se
em conformidade com o memorando SEI nº 9905090 - SAMA.UBE.AAD: 644/2021 -
20.44001.18.541.11.2.2333.0.339000. Fonte 100 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de
Meio Ambiente - FMMA. 898/2021 - 20.44001.18.541.11.2.2333.0.339000. Fonte 606 - Superávit
de Recurso Próprio Indiretas - Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9959802 e o
código CRC C746B5FD.

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 101/2021, com os seguintes dados:

EMPRESA REGISTRADA: CONEXPAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
DO PARANA EIRELI;

CNPJ: 11.230.004/0001-82;

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LACRES CORDOALHA;

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021;

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN. QTD.
VALOR UNITÁRIO

REGISTRADO

6 Lacre segurança: LACRE BOTÃO PARA UMC, BRANCO, MODELO
2. Código: Código: 19.571.

Un 11.000 R$ 1,88

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 02/08/2021, às 11:57,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 02/08/2021, às 16:25, 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 9970468 e o
código CRC C49B69CC.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010008975/2021 -
SES.UCC.AGT
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O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1098/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada MERCO
SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A - inscrita no CNPJ nº 05.912.018/0001-83, que versa sobre
a Aquisição de fórmulas alimentares e leite em pó para atendimento da demanda da Secretaria
Municipal da Saúde - na forma do Pregão Eletrônico nº 178/2020, assinada em 03/08/2021, no
valor de R$ 38.329,32 (trinta e oito mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos).

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

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 14:24, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008975 e o
código CRC E92CA8C8.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 9964251/2021 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 20/2021, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente/Fundo Municipal do Meio Ambiente, representada pela Sra. Schirlene Chegatti, e a
empresa contratada Hileon Cesar Sucatelli - inscrita no CNPJ nº 17.778.957/0001- 66, que versa
sobre a aquisição de produtos saneantes para atender as necessidades de Unidades da
Administração Direta e Indireta do Município de Joinville - na forma do Pregão
Eletrônico nº 251/2020, assinada em 28/07/2021, no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9964251 e o
código CRC 4A3426A7.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010008629/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1099/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada PRODIET
NUTRICAO CLINICA LTDA - inscrita no CNPJ nº 08.183.359/0001-53, que versa sobre
a Aquisição de fórmulas alimentares e leite em pó para atendimento da demanda da Secretaria
Municipal da Saúde - na forma do Pregão Eletrônico nº 178/2020, assinada em 03/08/2021, no
valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 10:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 11:12, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008629 e o
código CRC 008DA91B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010008269/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1100/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada MEDCOM
COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - inscrita no CNPJ nº
25.211.499/0003-79, que versa sobre a Aquisição de fórmulas alimentares e leite em pó para
atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde - na forma do Pregão Eletrônico nº
178/2020, assinada em 03/08/2021, no valor de R$ 17.933,03 (dezessete mil novecentos e trinta e
três reais e três centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 10:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 11:12, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008269 e o
código CRC 1B45C38F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010007864/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1097/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SUPPORT
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - inscrita no CNPJ nº 01.107.391/0012-63, que versa
sobre a Aquisição de fórmulas alimentares e leite em pó para atendimento da demanda da
Secretaria Municipal da Saúde - na forma do Pregão Eletrônico nº 178/2020, assinada
em 03/08/2021, no valor de R$ 1.125,60 (um mil cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 10:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 11:12, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010007864 e o
código CRC 9DFC775B.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010007926/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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 1096/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada SUPPORT
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - inscrita no CNPJ nº 01.107.391/0012-63, que versa
sobre a Aquisição de fórmulas alimentares e leite em pó para atendimento da demanda da
Secretaria Municipal da Saúde - na forma do Pregão Eletrônico nº 178/2020, assinada
em 03/08/2021, no valor de R$ 185.537,16 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e sete
reais e dezesseis centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 10:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 11:12, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010007926 e o
código CRC 934048A2.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010013180/2021 -
SEGOV.UAD

 

Número: 380/2021

Empenho: 409/2021

Ata de Registro de Preços: 10/2020

Detentora: CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, SOB DEMANDA, E
DISPENSERES EM REGIME DE COMODATO, PARA A CÂMARA DE VEREADORES
DE JOINVILLE. (Fornecimento de: ITEM 1 - Papel higiênico Rolão; ITEM 2 - Papel toalha
interfolhado; ITEM 3 – Gel antisséptico para as mãos e ITEM 4 – Sabonete espuma ph neutro.)

Data: 02/08/2021

Valor da autorização: R$ 2.623,40 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos)

 

MAURÍCIO FERNANDO PEIXER

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maurício Fernando Peixer,
Usuário Externo, em 03/08/2021, às 17:36, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010013180 e o
código CRC EDC946D7.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010010555/2021 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1686/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - inscrita no
CNPJ nº 03.505.263/0001-40, que versa sobre a Aquisição de materiais de enfermagem para
atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC,
incluindo-se o Hospital Municipal São José - na forma do Pregão Eletrônico nº
044/2020, assinada em 03/08/2021, no valor de R$ 14.450,40 (quatorze mil quatrocentos e
cinquenta reais e quarenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 16:31, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 03/08/2021, às 16:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010555 e o
código CRC 1360EC77.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010010663/2021 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
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 1687/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada  YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  -
inscrita no CNPJ nº 09.046.469/0001-36, que versa sobre a Aquisição de materiais de enfermagem
para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC,
incluindo-se o Hospital Municipal São José - na forma do Pregão Eletrônico nº
044/2020, assinada em 03/08/2021, no valor de R$ 50.842,32 (cinquenta mil oitocentos e quarenta
e dois reais e trinta e dois centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 16:31, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 03/08/2021, às 16:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010663 e o
código CRC B8C838E5.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010010896/2021 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1678/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada RAPHAEL GONCALVES NICESIO - EPP  - inscrita no CNPJ nº
22.654.814/0001-82, que versa sobre a Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos para atender às
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José de
Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 091/2020, assinada em 03/08/2021, no valor de
R$ 1.789,92 (um mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 16:31, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 03/08/2021, às 16:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010896 e o
código CRC 19A30EF8.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 10005156/2021 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1659/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  - inscrita no CNPJ nº 05.818.520/0001-20, que versa
sobre a Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais, em regime de consignação, nas
especialidades de Cirurgia Bucomaxilofacial e Cirurgia de Traumato-Ortopedia - na forma
do Pregão Eletrônico nº 300/2020, assinada em 29/07/2021, no valor de R$ 68.617,96 (sessenta e
oito mil seiscentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 03/08/2021, às 15:06, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10005156 e o
código CRC AB386C3C.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 10005762/2021 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1657/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MED. HOSP. S.A.  - inscrita
no CNPJ nº 19.848.316/0001-66, que versa sobre a Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais
Especiais - OPME, em regime de consignação, nas especialidades de cirurgia geral e exames
diagnósticos, para atender a demanda do Hospital Municipal São José, através de Sistema de
Registro de Preço - na forma do Pregão Eletrônico nº 189/2020, assinada em 28/07/2021, no
valor de R$ 2.265,00 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais).
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 03/08/2021, às 15:06, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10005762 e o
código CRC 666A4125.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 0010006569/2021 -
HMSJ.UFFH.AGC

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n°
 1658/2021, celebrada entre Hospital Municipal São José, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da
Silva, e a empresa contratada BR MEDICAL LTDA  - inscrita no CNPJ nº 06.196.809/0001-17,
que versa sobre a Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME, em regime de
consignação, destinada aos usuários do Sistema Único de Saúde nas especialidades de Cirurgia
Geral e Neurocirurgia para atender a demanda do Hospital Municipal São José - na forma
do Pregão Eletrônico nº 284/2020, assinada em 28/07/2021, no valor de R$ 17.287,20 (dezessete
mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 03/08/2021, às 15:06, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010006569 e o
código CRC 2D6583DF.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 10001817/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC
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Joinville, 02 de agosto de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 107/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: VIA D'ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
MEDIÇÃO, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 16.637.264/0001-90

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021

VIGÊNCIA: 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS

VALOR: R$ 15,12

 

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 03/08/2021, às 16:56,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 03/08/2021, às 16:59, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10001817 e o
código CRC 236D4C8A.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9997679/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 103/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: TORQUES ENGENHARIA LTDA;
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CNPJ: 30.594.430/0001-40;

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PISO DA ROTA DE
FUGA DA ETA CUBATÃO, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC;

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CAJ - PLC
Nº 029/2021;

VIGÊNCIA: 100 (cem) dias;

VALOR: R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais).

 

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 03/08/2021, às 16:49,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 03/08/2021, às 17:02, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9997679 e o
código CRC 89E0810E.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9943995/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

 

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: ESTABILIZE ENGENHARIA GEOTÉCNICA E FUNDAÇÕES LTDA

CNPJ: 10.894.217/0001-46

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO
RESERVATÓRIO R-1, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CAJ - PLC
Nº 024/2021
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VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R$ 3.550.054,87

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 03/08/2021, às 09:22, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 03/08/2021, às 13:17, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9943995 e o
código CRC 044F591F.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 10001952/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 02 de agosto de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO Nº 105/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA

CNPJ: 60.039.401/0001-87

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEIS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021

VIGÊNCIA: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALOR: R$ 41.105,00

 

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 03/08/2021, às 09:27, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 03/08/2021, às 13:16, 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 10001952 e o
código CRC A6095AF5.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9942724/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n° 309/2021,
celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo Sr. Diego
Calegari Feldhaus e a empresa VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, inscrita no
CNPJ nº.03.049.623/0001-47, representada pelo Sr. Fernando Guilherme Seiler, que versa sobre a
contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra especializada para
realização de manutenção preventiva e manutenção corretiva, com fornecimento de peças (e
componentes) para rede de gás das unidades geridas pela Secretaria de Educação, na forma
de Pregão Eletrônico nº 167/2021, assinado em 26/07/2021, com a vigência contratual de 15
(quinze) meses e execução de serviços de 12 (doze) meses, no valor de R$ 168.000,00 (cento e
sessenta e oito mil reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9942724 e o
código CRC 2FE2430E.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9970413/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 29 de julho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
315/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria da Região Sudeste, representada
pelo Sr. Fabiano Lopes de Souza e a empresa Rogério Andrioli - inscrita no CNPJ nº
85.097.574/0001-82, representada pelo Sr. Rogério Andrioli, que versa sobre a prestação de
serviço com Retroescavadeira 4x4, para atender os serviços de zeladoria pública, realizado
pela Subprefeitura, nas suas respectivas áreas de abrangência - na forma do Pregão
Eletrônico nº 162/2021, assinado em 29/07/2021, com a vigência de 14 meses, no valor de R$
159.688,80 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9970413 e o
código CRC D9EF16D6.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SEI Nº 9978070/2021 - DETRANS.NAD

 

O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS leva ao conhecimento
dos interessados a Dispensa de Licitação nº. 022/2021, destinada a contratação de empresa para
a prestação de serviços especializados em tecnologia da informação para provimento do sistema
AUTUA, solução centralizada, integrada e informatizada de talonário eletrônico para registro e
transmissão de infrações de trânsito ao sistema de gestão de infrações de
trânsito. Fornecedor: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, inscrito no CNPJ
nº 33.683.111/0001-07. Valor: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Fundamento legal: art.
24, inciso XVI, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogerio Rigo, Diretor
(a) Presidente, em 30/07/2021, 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 9978070 e o
código CRC B5716A11.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 9986616/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados a Inexigibilidade de Licitação nº 092/2021, destinada a aquisição
de vales transporte para os alunos da rede estadual de Ensino que residem em áreas (bairros)
distantes das Unidades Escolares as quais frequentam diariamente pela falta de vagas próximas as
suas casas - empresa Gidion Transporte e Turismo Ltda. Fornecedor: GIDION TRANSPORTE E
TURISMO LTDA. Valor Total: R$ 1.719.560,80. Fundamento legal: artigo 25, inciso I, da Lei nº
8.666/1993, e suas alterações posteriores - Parecer Jurídico SEI nº 9832675, de 14 de julho de 2021,
e nº 9941693, de 26 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 10:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9986616 e o
código CRC 364DE7BA.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 9986735/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados a Inexigibilidade de Licitação nº 094/2021, destinada a aquisição
de vales transporte para os alunos da Rede Municipal de Ensino que residem em áreas (bairros)
distantes das Unidades Escolares as quais frequentam diariamente pela falta de vagas próximas as
suas casas - empresa Transporte e Turismo Santo Antônio (TRANSTUSA). Fornecedor:
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA (TRANSTUSA). Valor Total: R$
630.800,00. Fundamento legal: artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações
posteriores - Parecer Jurídico SEI nº 9778303, de 09 de julho de 2021, e nº 9941407, de 26 de julho
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de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 10:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9986735 e o
código CRC 949151DA.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 9986461/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados a Inexigibilidade de Licitação nº 217/2021, destinada a aquisição
de vales transporte para alunos contemplados pelo MEDIOTEC (PRONATEC) - empresa Gidion
Transporte e Turismo Ltda. Fornecedor:  GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA. Valor
Total: R$ 61.845,00. Fundamento legal: artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações
posteriores - Parecer Jurídico SEI nº 9985407, de 30 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 10:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9986461 e o
código CRC B9075985.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 9986196/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados a Inexigibilidade de Licitação nº 095/2021, destinada a aquisição
de vales transporte para os alunos da Rede Municipal de Ensino que residem em áreas (bairros)
distantes das Unidades Escolares as quais frequentam diariamente pela falta de vagas próximas as
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suas casas - empresa Gidion Transporte e Turismo Ltda. Fornecedor: GIDION TRANSPORTE E
TURISMO LTDA. Valor Total: R$ 630.800,00. Fundamento legal: artigo 25, inciso I, da Lei nº
8.666/1993, e suas alterações posteriores - Parecer Jurídico SEI nº 9831993, de 14 de julho de
20211, e nº 9941707, de 26 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 10:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9986196 e o
código CRC B3D4715C.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 9986582/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados a Inexigibilidade de Licitação nº 216/2021, destinada a aquisição
de vales transporte para alunos contemplados pelo MEDIOTEC (PRONATEC)
- empresa Transporte e Turismo Santo Antônio (TRANSTUSA). Fornecedor:  TRANSPORTE E
TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA (TRANSTUSA). Valor Total: R$ 61.845,00.
Fundamento legal: artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores - Parecer
Jurídico SEI nº 9985119, de 30 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 10:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9986582 e o
código CRC 5F12780A.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, SEI Nº 9985950/2021 - SAP.UPR
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O Município de Joinville através da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados a Inexigibilidade de Licitação nº 089/2021, destinada a aquisição
de vales transporte para os alunos da rede estadual de Ensino que residem em áreas (bairros)
distantes das Unidades Escolares as quais frequentam diariamente pela falta de vagas próximas as
suas casas - empresa Transporte e Turismo Santo Antônio (TRANSTUSA). Fornecedor:
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA (TRANSTUSA). Valor Total: R$
1.719.560,80. Fundamento legal: artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações
posteriores - Parecer Jurídico SEI nº 9832755, de 14 de julho de 2021, e nº 9941659, de 26 de julho
de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 10:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9985950 e o
código CRC E7206009.

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO, SEI Nº 0010009953/2021 - SES.UCC.AGT

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do Termo de Rescisão ao Termo de
Credenciamento nº. 119/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de
Saúde de Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva  e a empresa Clínica de
Oftalmologia e Correção da Visão Ltda - EPP - inscrita no CNPJ nº 06.305.912/0002-
39, representada pelo Sr. João Roberto Alvarenga Machado, que versa sobre
o Credenciamento de Prestadores de Serviços Médicos na Especialidade de Oftalmologia
para Atendimento à Demanda dos Usuários do SUS - na forma do Credenciamento nº
114/2020. O Município rescinde amigavelmente (art. 79, II, da Lei 8.666/93) o presente Termo de
Contrato. Em conformidade com o memorando SEI nº 9428851e Despacho SEI nº 9973438.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 16:48, 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 Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 16:54, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010009953 e o
código CRC F9715CFD.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0010008997/2021 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 01º Termo Aditivo do Contrato
nº 116/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva e a empresa Conviver Residencia
Inclusiva Ltda - inscrita no CNPJ nº 17.919.525/0001-28, representada pela Sra. Carla Denise
Bergamin, que versa sobre Contratação de clínica para internação involuntária, em regime fechado
de média e longa permanência do paciente - na forma da Inexigibilidade de Licitação nº
225/2020,. O Município adita o contrato renovando o prazo de vigência e de execução em
12 (doze) meses, alterando seu vencimento para os dias 30/09/2022 e 04/08/2022, respectivamente.
Justifica-se em conformidade com o Memorando SEI nº 9190503 e Despacho SEI nº 9782593. 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 11:14, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 14:18, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008997 e o
código CRC 7472371D.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 9954831/2021 - SAP.USU.ACO
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Joinville, 28 de julho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº
340/2020, celebrado entre o Município de Joinville - Subprefeitura Distrital de
Pirabeiraba, representada pelo Sr. Paulo Mendes Castro e a empresa JC LOCAÇÕES DE
MAQUINAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.686.119/0001-34, representada pelo Sr. Julio César
de Farias, que versa sobre a locação mini-escavadeira hidráulica, para atender os serviços de
zeladoria pública, realizado pela Subprefeitura, nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma
de Pregão Eletrônico nº 109/2020. O Município adita o contrato prorrogando o prazo de vigência
em 14 (quatorze) meses, alterando seu vencimento para o dia 04/10/2022 e o prazo de execução em
11 (onze) meses, alterando seu vencimento para o dia 21/09/2022. Justifica-se em conformidade
com o memorando SEI nº 9613990 - SPP.NAD, Anexo SEI nº 9614017 e Parecer Jurídico SEI nº
 9896946 - PGM.UAD e alterando a Cláusula Quinta - Prazos e Forma de execução dos serviços,
subitem "5.4", alterando o índice de reajuste para o período acumulado de Maio/2020 à
Abril/2021 de: IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado para: IPCA - Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo. Justifica-se em conformidade com o memorando SEI nº 9613990 -
SPP.NAD, Anexo SEI nº 9614017 e Parecer Jurídico SEI nº 9896946 - PGM.UAD.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 02/08/2021, às 17:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 02/08/2021, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9954831 e o
código CRC 54505901.

ATO SEI

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 092/2021

No cumprimento do art. 26, caput, da Lei 8.666/93 e conforme justificativas técnicas e jurídicas
contidas no processo nº 21.0.076638-9, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, em favor da empresa Gidion
Transporte e Turismo Ltda, no valor de R$ 1.719.560,80 (um milhão, setecentos e dezenove mil,
quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:15, 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 0010017487 e o
código CRC 3DEEB81C.

ATO SEI

 

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2021

No cumprimento do art. 26, caput, da Lei 8.666/93 e conforme justificativas técnicas e jurídicas
contidas no processo nº 21.0.075924-2, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, em favor da
empresa Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda (TRANSTUSA), no valor de R$
630.800,00 (seiscentos e trinta mil e oitocentos reais).

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:15, 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 0010017351 e o
código CRC BA445FA7.

ATO SEI

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 095/2021

No cumprimento do art. 26, caput, da Lei 8.666/93 e conforme justificativas técnicas e jurídicas
contidas no processo nº 21.0.076340-1, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, em favor da empresa Gidion
Transporte e Turismo Ltda, no valor de R$ 630.800,00 (seiscentos e trinta mil e oitocentos reais).
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:15, 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 0010017401 e o
código CRC 94748DAA.

ATO SEI

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 089/2021

No cumprimento do art. 26, caput, da Lei 8.666/93 e conforme justificativas técnicas e jurídicas
contidas no processo nº 21.0.074707-4, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, em favor da
empresa Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda (TRANSTUSA), no valor de R$
1.719.560,80 (um milhão, setecentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 03/08/2021, às 20:15, 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 0010017410 e o
código CRC 18F81229.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010009219/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JENIEIRE URSULA DOS PASSOS no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.
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Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:12, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010009219 e o
código CRC 71F57D8E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010007731/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora PAMELA MANOELA DOS SANTOS
OLIVEIRA no Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente
Social, vimos convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria
nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 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 03/08/2021, 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 0010007731 e o
código CRC 026F4AC8.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010009359/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora LUCELIA DA SILVA GAMA no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:16, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010009359 e o
código CRC 58376B27.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010009469/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora VANUCE VIANA FEITOSA PIMENTA no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010009469 e o
código CRC 059B37FB.

 

77 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010009568/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ELAINE CRISTINE MARQUES DOS
SANTOS no Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente
Social, vimos convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria
nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:23, 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 0010009568 e o
código CRC DEA02804.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010011711/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ISADORA REZENDE CARAZZA no Processo
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Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-la
para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 12:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010011711 e o
código CRC 47FB5F4A.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010011352/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JOANA FRANCIONI INACIO COLLE no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 12:36, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010011352 e o
código CRC D8A24339.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010012671/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação da Senhora GRINDIER KELLY FORTE MARIANO no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 
 

80 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 13:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012671 e o
código CRC 98C057CE.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010012541/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação da Senhora FRANCIELE MARRIEH MEIRINHO no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-la
para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 13:36, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012541 e o
código CRC D01D26CD.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010012114/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JESSICA LUCIANA DA SILVA no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-la
para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 13:17, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012114 e o
código CRC 126C73C3.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010012403/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.
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Tendo em vista a aprovação da Senhora CHARLENE GRACIELA NURNBERG no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 13:29, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012403 e o
código CRC 9F18E8AB.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010011998/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora CINTIA ALMEIDA MEDEIROS no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-la
para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 13:11, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010011998 e o
código CRC 4126668A.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010011873/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora EDLENE DE MIRANDA BITTENCOURT no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, 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 0010011873 e o
código CRC E5B564C9.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010011209/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora LAIDE FURTADO DE OLIVEIRA MENDES no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 12:28, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010011209 e o
código CRC E80BF0EB.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010011146/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação da Senhora KATHLIN SIMONI DE OLIVEIRA BARBOSA no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 12:26, 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 0010011146 e o
código CRC B6C73826.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010011091/2021 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora SONIA MARIA CARNEIRO HAMATI no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 12:23, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010011091 e o
código CRC C6A08D31.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010010906/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MARIA GRETTA ALVAREZ MARQUIORO no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.
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Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 12:16, 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 0010010906 e o
código CRC 4A9F8307.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010010835/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MARIA ELIOMAR LOPES ISQUIERDO no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 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 03/08/2021, às 12:13, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010835 e o
código CRC 5719D817.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010010757/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora LUCILA NOGUEIRA DE BARROS no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 12:10, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010757 e o
código CRC FED513AA.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010010316/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor FABIO SCHULZ no Processo Seletivo - Edital
005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-lo para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:49, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010316 e o
código CRC 79D037D9.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010010248/2021 - SGP.UDS.ARE

90 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora PAULA COSTA FARIAS no Processo Seletivo
- Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010248 e o
código CRC 893E7539.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010012225/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora RAYKEL ADARA GODOY GRISANG
SANTANA no Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de
Educador, vimos convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
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Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 13:23, 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 0010012225 e o
código CRC 3B2AAEF8.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010010161/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora PRISCILA HENRIQUE BUENOS DOS
SANTOS no Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente
Social, vimos convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria
nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
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 03/08/2021, às 11:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010161 e o
código CRC 891B2F8E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010010080/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 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 03/08/2021, às 11:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010010080 e o
código CRC 7AAAE3A0.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010009975/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora SIMONE RAMOS DE OLIVEIRA no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:36, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010009975 e o
código CRC 9B1FC315.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010008749/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ANA LYSIA MOUTA DA SILVA no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, 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 0010008749 e o
código CRC 8F1F4193.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010009883/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

95 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



Tendo em vista a aprovação da Senhora ADELITA BASTOS DE FRAIA no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010009883 e o
código CRC 0158B023.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010008624/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora DANIELA CRISTINA MARQUIORO no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 10:49, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008624 e o
código CRC 510CC4C6.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010008823/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor MATHEUS LIMA no Processo Seletivo - Edital
005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-lo para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 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 03/08/2021, às 10:57, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008823 e o
código CRC 4258BC22.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010008989/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ANA MARIA DA CUNHA JUSTINO no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:03, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008989 e o
código CRC 20BB2AD1.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010009121/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora IVONE MACIEL MARTINS no Processo Seletivo
- Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para enviar
correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010009121 e o
código CRC 60A28E76.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010008543/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.
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Tendo em vista a aprovação da Senhora RAQUEL KARLINSKI ALMEIDA no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0021 - Assistente Social, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 10:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008543 e o
código CRC BC1F5E81.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010008197/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor GRAZIELLE GABARRON PEDRO no Processo
Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0703 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
de Ciências, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
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anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 10:33, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008197 e o
código CRC 388DFFC1.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010008088/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor EDNA PAINI LIPINSKI no Processo Seletivo
- Edital 003-2021-SGP no Cargo 0705 - Professor Educação Infantil e Ensino
Fundamental Educação Física, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica,
de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto 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 03/08/2021, às 10:29, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010008088 e o
código CRC 4A0B52CF.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0010007868/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora LILIAN CRISTINA DE FREITAS DA SILVA no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0043 - Enfermeiro, vimos convocá-la
para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 10:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010007868 e o
código CRC 2E4824C4.
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AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 9957681/2021 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 100/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e
do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde
do Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da
seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: BROILO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, item 10 - R$ 0,1200; item
204 - R$ 3,8700.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 15:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 15:26, 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 9957681 e o
código CRC CA3C471F.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 9957604/2021 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 100/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e
do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde
do Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da
seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: CIMED INDÚSTRIA
DE MEDICAMENTOS LTDA, item 1 - R$ 0,1530; item 17 - R$ 3,7900; item 43 - R$ 0,0800;
item 79 - R$ 0,0470; item 101 - R$ 0,3000; item 123 - R$ 0,0220; item 149 - R$ 1,9800; item 150
- R$ 0,0780.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 15:23, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 15:26, 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 9957604 e o
código CRC 9AD74F20.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 9957626/2021 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 100/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e
do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde
do Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da
seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: MEDILAR
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A, item 3
- R$ 0,0317; item 52 - R$ 0,1900; item 159 - R$ 0,9100; item 192 - R$ 0,6469; item 217 - R$
0,4900.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 15:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 15:26, 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 9957626 e o
código CRC 1B890E70.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 9970441/2021 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 114/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de tiras reagentes e lanceta para medição de glicemia capilar com
fornecimento de Glicosímetros em comodato para atender as necessidades da Secretaria
Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José, nas quantidades, termos e condições
descritas no Edital, da seguinte empresa e seu respectivo item e valor unitário, quais sejam:  Astra
Cientifica Eireli: Item 3 - R$ 0,195.
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 15:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 15:26, 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 9970441 e o
código CRC 36C44702.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 9957677/2021 - SES.UCC.ASU

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 100/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e
do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde
do Município de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da
seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: ÁGIL
MEDICAMENTOS LTDA, item 18 - R$ 0,1768; item 132 - R$ 0,5742; item 191 - R$ 0,4100.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 15:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 15:26, 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 9957677 e o
código CRC E937EF36.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 10004254/2021 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva ao
conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo licitatório levado a efeito
através do Edital nº 226/2020 destinado ao Credenciamento de Prestadores de Serviços de
Saúde para realização de Procedimentos Clínicos - Grupo 03, Subgrupo 02 - Fisioterapia,
acrescido de Consulta de Profissional de Nível Superior na Atenção Especializada (exceto
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médico) - Código 03.01.01.004- 8, CBO de Fisioterapeuta, da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e OPM - SIGTAP/SUS para atendimento ambulatorial e domiciliar aos
usuários do SUS, bem como o julgamento efetuado pela pela Comissão de Licitação adjudicando
o objeto licitado à empresa habilitada, qual seja: FISIOLIVE REABILITAÇÃO E SAÚDE
LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.737.479/0001-08, para os itens constantes no Parecer
SEI 9822079 - SES.UAA.ACA e requerimento de credenciamento apresentado. A notificação da
adjudicação na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 03/08/2021, às 15:23, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 03/08/2021, às 15:26, 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 10004254 e o
código CRC 95DCC010.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 9979341/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 018/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de
empresa especializada na execução de podas e remoções de árvores nas unidades administradas
pela Secretaria de Educação de Joinville/SC, na Data/Horário: 17/08/2021 às 08:30 horas, para
abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 30/07/2021, às 15:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 30/07/2021, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9979341 e o
código CRC 103AF063.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 9980182/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 221/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de
utensílios diversos para atender as cozinhas das unidades escolares, na Data/Horário: 20/08/2021 às
08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 30/07/2021, às 15:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 30/07/2021, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9980182 e o
código CRC 7E54F13A.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 9979627/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 084/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de
forro de PVC e acessórios destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas
pela Secretaria de Educação de Joinville, na Data/Horário: 18/08/2021 às 08:30 horas, para
abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 30/07/2021, às 15:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 30/07/2021, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9979627 e o
código CRC 3FD3C717.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 9980565/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 166/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de
canecas personalizadas para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, na
Data/Horário: 16/08/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-
br, UASG 453230.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 30/07/2021, às 15:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 30/07/2021, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9980565 e o
código CRC 47676395.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 9979883/2021 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 223/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de
serviços de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na área de abrangência da
Subprefeitura Sudeste, na Data/Horário: 20/08/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e
www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 30/07/2021, às 15:37, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

108 de 140

Nº 1773, terÃ§a-feira, 03 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 30/07/2021, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9979883 e o
código CRC A38DCB7F.

 

DECISÃO SEI Nº 9979327/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 30 de julho de 2021.

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 007-2021-SGP

 

Resultado dos Pedidos de Recursos contra o Resultado Preliminar

 

A Secretaria de Gestão de Pessoas, no âmbito de suas atribuições, atendendo ao
item 8.6 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 007-2021-SGP, vem informar o Resultado
dos Pedidos de Recursos contra o Resultado Preliminar.

 

Esta publicação possui como anexo o documento:

Decisão dos Recursos Referentes a Lista de Classificação Preliminar 
SEI 0010016398

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 03/08/2021, às 17:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9979327 e o
código CRC 01AB1FBD.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO SEI Nº 131/2021 - SAMA.UAT

A presente licença é válida até 29/07/2025 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.

1-IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/EMPREENDIMENTO

Razão Social: Posto Agricopel Ltda.

CNPJ: 83.488.882/0038-03

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

CONSEMA: 42.32.10

Endereço: Rua Santa Catarina, 1300

Bairro: Floresta

Inscrição Imobiliária: 13.10.33.66.0533

2-RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: Bruna Heloisa Zappelini

Registro Profissional: 133431-0-SC

ART: 7617529-8

3-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:

A presente Licença de Operação concedida com base no Parecer Técnico Sei 9949274, declara a
viabilidade de operação a um posto de combustíveis com lubrificação de veículos. O
empreendimento possui sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis, com volume total
de tancagem 90.000 litros.

 

3.1. DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 

3.1.1 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);

3.1.2 Deverá obedecer aos limites de emissão sonora admitidos pela Lei municipal 478/2017; 
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3.1.3 Deverá cumprir as condicionantes da Autorização Ambiental para substituição de
tancagem SEI Nº 25/2021, segundo o cronograma apresentado (SEI N° 9751442)

3.1.4  Manter ART de controle ambiental atualizada, com validade para quatro anos.

 

 

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

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

6. 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;

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
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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
licenciamento ambiental deverão ser precedidos de anuência da Secretaria do Meio
Ambiente.

Documento assinado eletronicamente por Schirlene Chegatti,
Secretário (a), em 03/08/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Brayam Luiz Batista Perini,
Gerente, em 03/08/2021, às 17:03, 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 9949403 e o
código CRC B6E9E80F.
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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.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO SEI Nº 132/2021 - SAMA.UAT

A presente licença é válida até 28/07/2025 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.

1-IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/EMPREENDIMENTO

Razão Social: Auto Posto Fatima Ltda

CNPJ: : 79.270.211/0001-02 

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

CONSEMA: 42.32.10

Endereço: Rua Fátima, 1730   

Bairro: Fátima

Inscrição Imobiliária: 13.11.30.04.0335

2-RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: EDER CORBARI

Registro Profissional: 091317-7-SC 

ART: 7765251-6

3-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:

A presente Licença de Operação concedida com base no Parecer Técnico Sei 9940783, declara a
viabilidade de operação de posto de combustíveis com lubrificação de veículos. O empreendimento
possui sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis, com volume total de tancagem
75.000 litros.

 

3.1. DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 

3.1.1 Apresentação em até 90 (noventa) dias de comprovante da instalação do monitoramento
intersticial ou a substituição dos tanques do Sistema Subterrâneo de Armazenamento de
Combustíveis, mediante requerimento de LAI nos termos da Instrução Normativa Nº 11/2020; 

3.1.2  Deverá proceder a manutenção das avarias e fissuras na área da pista de abastecimento, de
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modo a manter o piso do local impermeável, com a apresentação de registro fotográfico dentro de
60 (sessenta) dias; 

3.1.3 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);

3.1.4 Deverá obedecer aos limites de emissão sonora admitidos pela Lei municipal 478/2017;

 

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;

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;
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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
licenciamento ambiental deverão ser precedidos de anuência da Secretaria do Meio
Ambiente.

Documento assinado eletronicamente por Schirlene Chegatti,
Secretário (a), em 03/08/2021, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Brayam Luiz Batista Perini,
Gerente, em 03/08/2021, às 17:03, 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 9963935 e o
código CRC 6D86E544.

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.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 9945720/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 073/2021 CMS

 

Recomposição da Comissão de Assuntos Externos(CAE):

 

O Conselho Municipal de Saúde de Joinville, em conformidade com a Resolução nº
017/2019/CMS, RESOLVE APROVAR por maioria dos votos dos conselheiros presentes na
CCCXXV 325ª Assembleia Geral Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma
presencial, a recomposição da Comissão de Assuntos Externos - CAE  do Conselho Municipal de
Saúde Joinville biênio 2021-2023 conforme abaixo elencado:

Comissão de Assuntos Externos(CAE);

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço:
1- Andrei Popovski Kolaceke- SMS - Secretaria Municipal da Saúde

Segmento Profissional de Saúde:
2- Luciane Beatriz Moreira de Camargo- ABAVC - Associação Brasil AVC

Segmento Usuários:
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3- Manoel Costa Rosa- Pastoral Antialcoólica
4- Orandí Garcia Bueno- CLS Nova Brasília

Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, às 22:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, às 09:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, 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 9945720 e o
código CRC B76A62A8.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 9943973/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 072/2021 CMS

 

Recomposição da Comissão de Assuntos Internos(CAI)

 

O Conselho Municipal de Saúde de Joinville, em conformidade com a Resolução nº
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017/2019/CMS, RESOLVE APROVAR por maioria dos votos dos conselheiros presentes na
CCCXXV 325ª Assembleia Geral Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma
presencial, a recomposição da Comissão de Assuntos Internos - CAI do Conselho Municipal de
Saúde Joinville biênio 2021-2023, conforme abaixo elencado:

 

Comissão de Assuntos Internos(CAI);

 

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço:

1- Fábio André Correia Magrini- MDV - Maternidade Darcy Vargas
2- Simone Aparecida de Souza- SMS - Secretaria Municipal da Saúde

Segmento Profissional de Saúde:
3- Elaine Cristina Borges Coradelli- CRF/SC - Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa
Catarina
4- Douglas Calheiros Machado- Coren - Conselho Regional De Enfermagem De Santa Catarina

Segmento Usuários:
5- Antônio Coelho- AAPJ - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Joinville
6- Silvia Moreira da Silva- CLS Morro do Meio
7- Cleia Aparecida Clemente Giosole- CLS Costa e Silva
8- Susana Staats- CLS Vila Nova - Centro

 

Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, às 22:12, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9943973 e o
código CRC F475A2EB.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 9943106/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 071/2021 CMS

 

Recomposição da Mesa Diretora do CMS Gestão 2021 - 2023.

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Joinville, no uso de suas competências regimentais e
com base na lei nº 8.619, de 04 de outubro de 2018 que trata da disciplina do funcionamento do
CMS e dá outras providências; e com base na resolução SEI Nº 3648845/2019 - SES.CMS que
trata do Regimento Interno do CMS;

 

Resolve:

APROVAR, por maioria dos votos dos conselheiros presentes na CCCXXV 325ª Assembleia
Geral Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma presencial, a Recomposição da Mesa
Diretora do Conselho Municipal de Saúde Gestão 2021 - 2023, conforme abaixo elencado:

 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Gestão 2021 - 2023:

Vilson Freitas Junior - Representante titular do Conselho Local de Saúde Comasa - Segmento
Usuário. 

 

Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde Gestão 2021 - 2023:

Jaqueline Schreiner Terra - Representante titular do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 10ª região - CREFITO - Segmento Profissional de Saúde. 

 

Secretário do Conselho Municipal de Saúde Gestão 2021 - 2023:

Romaldo Backes - Representante titular do Hospital Municipal São José - Segmento Governo.
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Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, às 22:14, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, 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 9943106 e o
código CRC 5B295037.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 0010007539/2021 - SED.UAC

 

 

Joinville, 03 de agosto de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 0909/2021/CME

Autoriza o Funcionamento do Centro de Educação
Infantil Família do Saber, CNPJ nº
41.906.748/0001-35, estabelecido à Rua: Attilio
Vinotti, nº 218 Bairro Boehmerwald, nesta cidade.

O Conselho Municipal de Educação de Joinville/CME, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas no Artigo I, Inciso XI, da Lei nº 3.602/97, de 20 de novembro de 1997, e tendo em vista
o deliberado na Sessão Plenária de 03 de agosto de 2021,
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RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizado o funcionamento do Centro de Educação Infantil Família do Saber,
pertencente à Rede Particular de Ensino do Município de Joinville.

Art. 2 º. A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Fabia da Silva Palma

Presidente

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabia da Silva Palma,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 10:20, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010007539 e o
código CRC 07D56068.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 9942878/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 069/2021 CMS

 

Convênio de Cessão do servidor Newton Cesar Tonado, matrícula nº 40.357 - agente
administrativo na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades na
Maternidade Darcy Vargas.

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Joinville, no uso de suas competências regimentais e
com base na lei nº 8.619, de 04 de outubro de 2018 que trata da disciplina do funcionamento do
CMS e dá outras providências; e com base na resolução SEI Nº 3648845/2019 - SES.CMS que
trata do Regimento Interno do CMS;
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Resolve:

Aprovar, por maioria dos votos dos conselheiros presentes na CCCXXV 325ª Assembleia Geral
Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma presencial, firmar Termo de Parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Maternidade Darcy Vargas. Convênio visa a
cessão do servidor Newton Cesar Tonado, matrícula nº 40.357 - agente administrativo na Secretaria
Municipal de Saúde, para exercer suas atividades na Maternidade Darcy Vargas, vinculado a
Secretaria de Estado da Saúde (SES), até 31/12/2022.Vale ressaltar que os ônus do objeto deste
Convênio serão suportados pelo MUNICÍPIO/SECRETARIA, mediante ressarcimento a ser
efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), em face de sua relevância e estão autorizados
na Lei Orçamentária Anual, conforme previsto no art. 37, da LC n. 266/2008, sendo assim não
trará despesa ao município.

Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, às 13:19, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, 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 9942878 e o
código CRC 73D7E721.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 9942794/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.
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RESOLUÇÃO Nº 068/2021 CMS

 

Convênio de Cessão do servidor Francis Rossetti Pedack, matrícula nº 48.374 - Técnico em
Enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades na
Maternidade Darcy Vargas.

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Joinville, no uso de suas competências regimentais e
com base na lei nº 8.619, de 04 de outubro de 2018 que trata da disciplina do funcionamento do
CMS e dá outras providências; e com base na resolução SEI Nº 3648845/2019 - SES.CMS que
trata do Regimento Interno do CMS;

 

Resolve:

Aprovar, por maioria dos votos dos conselheiros presentes na CCCXXV  325ª Assembleia Geral
Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma presencial, firmar Termo de Parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Maternidade Darcy Vargas. O Convênio visa a
cessão do servidor Francis Rossetti Pedack, matrícula nº 48.374 - Técnico em Enfermagem na
Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades na Maternidade Darcy Vargas,
vinculado a Secretaria de Estado da Saúde (SES), até 31/12/2022 .Vale ressaltar que os ônus do
objeto deste Convênio serão suportados pelo MUNICÍPIO/SECRETARIA, mediante ressarcimento
a ser efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), em face de sua relevância e estão
autorizados na Lei Orçamentária Anual, conforme previsto no art. 37, da LC n. 266/2008, sendo
assim não trará despesa ao município.

Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, às 22:22, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, às 09:41, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9942794 e o
código CRC EDDC4FB5.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 9942567/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 067/2021 CMS

 

3º Termo de Parceria nº 064/2019/PMJ entre o Fundo Municipal de Saúde e o Instituto
Priscila Zanette. 

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Joinville, no uso de suas competências regimentais e
com base na lei nº 8.619, de 04 de outubro de 2018 que trata da disciplina do funcionamento do
CMS e dá outras providências; e com base na resolução SEI Nº 3648845/2019 - SES.CMS que
trata do Regimento Interno do CMS;

 

Resolve:

Aprovar, por maioria dos votos dos conselheiros presentes na CCCXXV 325ª Assembleia Geral
Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma presencial,  o 3º Termo de Parceria nº
064/2019/PMJ entre o Fundo Municipal de Saúde e o Instituto Priscila Zanette. O Fundo Municipal
de Saúde, mantém o Termo de Parceria nº 064/2019/PMJ, desde 24 de setembro de 2019, sendo
necessário realizar internações de maior permanência, visto que em determinados casos as vagas
públicas mostram-se insuficientes. Além disso, tendo em vista a complexidade de cada caso
concreto, e que nem sempre os instrumentos do Município são capazes de absorver toda a demanda,
principalmente nos casos de urgência, cronicidade, vulnerabilidade, desintoxicação e nas situações
de instabilidade do quadro dos usuários, com prognóstico reservado e/ou desfavorável, tornando
assim necessária a prorrogação com a instituição para complementar o tratamento dos casos citados,
sendo prorrogado por um período de 12 meses. 

Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.
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Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, às 22:24, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, às 09:41, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, 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 9942567 e o
código CRC A981E042.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 9942940/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 070/2021 CMS

 

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Assistência a Saúde nº 08/2021/PMJ (9121948) com
a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários e o Município de Joinville.

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Joinville, no uso de suas competências regimentais e
com base na lei nº 8.619, de 04 de outubro de 2018 que trata da disciplina do funcionamento do
CMS e dá outras providências; e com base na resolução SEI Nº 3648845/2019 - SES.CMS que
trata do Regimento Interno do CMS;

Resolve:

Aprovar, por maioria dos votos dos conselheiros presentes na CCCXXV  325ª Assembleia Geral
Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma presencial, o Primeiro Termo Aditivo ao
Convênio de Assistência a Saúde nº 08/2021/PMJ (9121948) com a Associação Corpo de
Bombeiros Voluntários e o Município de Joinville por meio do Fundo Municipal de Saúde por mais
03 (três) meses. Considerando, a fundamental importância do trabalho prestado pela Unidade de
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Suporte Avençado (USA), do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, em 48 dias de
trabalho, nos quais, foram atendidas cerca de 177 ocorrências, sendo destas 96 transferências
(Covid19), de pacientes entre as Unidades de Saúde (PAs) e as demais ocorrências de assistência
direta a população Joinvilense através de resgates e atendimentos primários. A Prorrogação é
necessária e vital para continuidade da assistência, aos munícipes que dela necessitam, bem como o
atual cenário da pandemia ainda presente em nossa cidade e região.

Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, às 22:18, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, 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 9942940 e o
código CRC A0D2544A.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 9946216/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 075/2021 CMS

 

Recomposição da Comissão de Educação Continuada(Capacitação):
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O Conselho Municipal de Saúde de Joinville, em conformidade com a Resolução nº
017/2019/CMS, RESOLVE APROVAR por maioria dos votos dos conselheiros presentes na
CCCXXV 325ª Assembleia Geral Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma
presencial, a recomposição da Comissão de Educação Continuada (Capacitação) do Conselho
Municipal de Saúde Joinville biênio 2021-2023 conforme abaixo elencado:

 

Comissão de Educação Continuada(Capacitação);

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço:
1- kristiane de Castro Dias Duque- IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina

Segmento Profissional de Saúde:
2- Márcia Schneider- CRN 10 - Conselho Regional de Nutricionista/10ª Região

Segmento Usuários:
3- Adelina Dognini- CLS Bakhitas
4- José Rodrigues dos Santos Filho- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas
Mecânicas de Joinville e Região.

 

Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, às 22:04, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, 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 9946216 e o
código CRC F8AD48B8.
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RESOLUÇÃO SEI Nº 9945985/2021 - SES.CMS

 

 

Joinville, 27 de julho de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 074/2021 CMS

 

Recomposição da Comissão de Orçamento e Finanças(COFIN)

 

O Conselho Municipal de Saúde de Joinville, em conformidade com a Resolução
nº017/2019/CMS, RESOLVE APROVAR por maioria dos votos dos conselheiros presentes na
CCCXXV 325ª Assembleia Geral Ordinária, de 26 de julho de 2021, realizada de forma
presencial, a recomposição da Comissão da COFIN do Conselho Municipal de Saúde Joinville para
o biênio 2021-2023 conforme abaixo elencado:

Comissão de Orçamento e Finanças(COFIN);

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço:
1- Otacílio Dantas da Silva- HMSJ - Hospital Municipal São José
2- Marcos Rafael Giannella- Maternidade Darcy Vargas

Segmento Profissional de Saúde:
3- Douglas Calheiros Machado- Coren - Conselho Regional De Enfermagem De Santa Catarina
4- Alvaro Ricardo Contreras Montero- CREFONO 3 - Conselho Regional de Fonoaudiologia 3ª
Região

Segmento Usuários:
5- Cleia Aparecida Clemente Giosole- CLS Costa e Silva
6- Susana Staats- CLS Vila Nova - Centro
7- Adelina Dognini- CLS Bakhitas
8- Orandí Garcia Bueno- CLS Nova Brasília

Assim, o Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do
Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do
Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente
Homologada e Publicada.

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso
XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.
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Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior,
Usuário Externo, em 27/07/2021, às 22:06, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 28/07/2021, às 09:45, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 02/08/2021, às 18:52, 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 9945985 e o
código CRC E2F0C410.

RESUMO DA ATA DE DELIBERAÇÃO SEI Nº 10004436 - SAP.GAB/SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados a ata de deliberação, referente a Ata de
Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 192/2020, registrada para a
empresa   Kelly A. D. S. Minioli Comércio de Produtos. Assim, considerando o disposto no
Memorando SEI nº 9674735/2021 - SED.UAE.ASS, e em atendimento ao artigo 19, inciso II, do
Decreto Federal nº 7.892/2013, foi verificado com as demais empresas participantes do citado
Processo Licitatório, o interesse em fornecer o total do item 15 e o saldo do item 16, pelo valor
registrado na referida Ata. Deste modo, após negociação, verifica-se que a empresa ACR
MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  cumpre com todos os requisitos de proposta
e habilitação do edital. A ata de deliberação encontra-se na íntegra à disposição dos interessados no
site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitação".

Pércia Blasius Borges - Pregoeira - Portaria nº 004/2021

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges,
Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:13, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 10004436 e o
código CRC 8ABA4F44.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 255/2021
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Giancarlo Schneider, Diretor (a) 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 115/2021,
firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa M. RIBEIRO COMUNICAÇÃO
LTDA, que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO,
GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE OFICINAS EDUCATIVAS,
conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme
especificações, na forma do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021.

 

Gestor: Daiane Paul Nunes, 640;

Fiscal titular: Julia Rech Sincero, 701;

Fiscal suplente: Gervasio Luiz Marquetti, 813.

 

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

2) Promover alteração contratual.

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 03/08/2021, às 13:16, 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 0010007632 e o
código CRC E939EC8B.
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TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 250/2021

Giancarlo Schneider, Diretor (a) 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 Ata de Registro de Preços nº
101/2021, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa  CONEXPAR
COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DO PARANA EIRELI, que tem por
objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LACRES CORDOALHA,
conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme
especificações, na forma do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021.

 

GESTOR DA ATA: Juliano Jorge da Silva                                      
 MATRÍCULA Nº: 829

FISCAL TITULAR: Alexandre de
Carvalho                                     MATRÍCULA Nº: 613

FISCAL SUPLENTE: Dario Marcio
Friedemann                            MATRÍCULA Nº: 409

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

2) Promover alteração contratual.

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 02/08/2021, às 11:41, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9987966 e o
código CRC 0E380839.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 256/2021

Giancarlo Schneider, Diretor (a) 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
111/2021, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa  AXSON INDUSTRIA E
COMERCIO DE ELEMENTOS FILTRANTES LTDA, que tem por objeto PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRENSA DESAGUADORA, conforme
quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme
especificações, na forma do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021.

 

Gestor: Rafael Luiz Passoni Sanches - Matrícula n° 703

Gestor suplente: Jean Tragibo de Campos - Matrícula n° 659

Fiscal titular: Fernando Vieira - Matrícula n° 767

Fiscal suplente: Felipe Nobrega Jardim - Matrícula nº 627

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

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

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

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o
vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.
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Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 03/08/2021, às 17:01, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0010012886 e o
código CRC 0E4A79D1.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 251/2021

Giancarlo Schneider, Diretor (a) 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 Ata de Registro de Preços nº
100/2021, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa  LACRE HAHNEMANN
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE LACRES CORDOALHA, conforme quantidades, condições e
especificações constantes neste Termo de Referência, conforme especificações, na forma
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021.

 

GESTOR DA ATA: Juliano Jorge da Silva                                      
 MATRÍCULA Nº: 829

FISCAL TITULAR: Alexandre de
Carvalho                                     MATRÍCULA Nº: 613

FISCAL SUPLENTE: Dario Marcio
Friedemann                            MATRÍCULA Nº: 409

 

 

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.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto contratado;
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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 02/08/2021, às 11:41, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9987970 e o
código CRC C9AD076F.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 252/2021

Giancarlo Schneider, Diretor (a) 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
110/2021, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa  BRUFIPE MATERIAIS
ELÉTRICOS EIRELI, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA
GERADOR E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO PARA ETE ESPINHEIROS,
conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme
especificações, na forma do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2021.

 

Lucia Maria Andrade Rodrigues, Matrícula N° 0148 - Gestora do Contrato

Jayne Garcia, Matrícula N° 1358 - Fiscal Administrativo (Engenheiro
Responsável)

Jonas Pereira, Matrícula Nº  0428 - Fiscal Operacional (Técnico Responsável)

Gilberto Tortato, Matrícula N° 0476 - 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
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com antecedência razoável;

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

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

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

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

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

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

2) Promover alteração contratual.

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor de contrato;
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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 02/08/2021, às 16:27, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9996894 e o
código CRC CB308735.
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