
    Nº 988, quarta-feira, 25 de julho de 2018

DECRETO Nº 32.345, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão.

 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 1º de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
 

Gisiane Aparecida Venancio Teixeira, matrícula 50.113, para o cargo de Auxiliar de
Educador.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155339 e o
código CRC C3F00575.

DECRETO Nº 32.346, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão.

 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 2 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Fernanda Martins, matrícula 50.121, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155359 e o
código CRC 37D47855.

DECRETO Nº 32.347, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão. 
 
 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 2 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
 

Hellen Karoline Ferreira, matrícula 50.120, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155384 e o
código CRC 0FCC38CD.
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DECRETO Nº 32.348, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão. 
 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 2 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
 

Heide Teixeira dos Santos, matrícula 50.122, para o cargo de Professor Educação Infantil.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155408 e o
código CRC F01F0598.

DECRETO Nº 32.349, de 24 de julho de 2018.

 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 2 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
 

Deborah Louisi de Andrade, matrícula 50.123, para o cargo de Professor de Educação
Infantil.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155434 e o
código CRC EBA44FB0.

DECRETO Nº 32.350, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão.

 

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

Rosinelly de Jesus Pessoa da Costa, matrícula 50.124, para o cargo de Professor Educação
Infantil.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155490 e o
código CRC 167CA693.

DECRETO Nº 32.351, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão.

 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 2 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
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Letícia dos Santos de Oliveira, matrícula 50.125, para o cargo de Professor Educação Infantil.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155499 e o
código CRC 582F1FB4.

DECRETO Nº 32.352, de 24 de julho de 2018.

 

Promove nomeação. 
 

 

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

 

NOMEIA

 

a partir de 1º de agosto de 2018, na Secretaria da Saúde:

 

Pedro Roberto Leandro, matrícula 50.116, no cargo de Enfermeiro.
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Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155510 e o
código CRC 2365C33E.

DECRETO Nº 32.353, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão.

 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 2 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Simone Torezani Correa, matrícula 50.126, para o cargo de Professor Educação Infantil.

 

Udo Döhler

Prefeito
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 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155527 e o
código CRC 5420FB8E.

DECRETO Nº 32.354, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão. 
 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria da Saúde, a partir
de 3 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Wesley Figueiredo Rabelo, matrícula 50.109, para o cargo de Médico da Estratégia de Saúde
da Família.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155610 e o
código CRC C8787010.

DECRETO Nº 32.355, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão. 
 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria da Saúde, a partir
de 3 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
 

Mihlena Neves Figueiredo, matrícula 50.108, para o cargo de Médico da Estratégia de Saúde
da Família.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155619 e o
código CRC 8B40F7A3.

DECRETO Nº 32.356, de 24 de julho de 2018.

 

Promove nomeação.

 

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

NOMEIA

 

a partir de 6 de agosto 2018, na Secretaria de Educação:

 

Josiane Luiza Lopes da Silva, matrícula 50.129, no cargo de Professor 6-9 ano ensino
fundamental matemática.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155631 e o
código CRC F287E741.

DECRETO Nº 32.357, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão.

 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 6 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Fabiana Bezerra da Silva, matrícula 50.127, para o cargo de Professor Educação Infantil.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

12 de 75

Nº 988, quarta-feira, 25 de julho de 2018



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155653 e o
código CRC 288FC13D.

DECRETO Nº 32.358, de 24 de julho de 2018.

 

Promove admissão.

 

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

 

ADMITE, por tempo determinado, até 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Educação, a
partir de 6 de agosto de 2018, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Adriane Albano, matrícula 50.128, para o cargo de Professor Educação Infantil.

 

Udo Döhler

Prefeito

 

 Francieli Cristini Schultz

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, 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 Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155667 e o
código CRC D2A95B02.
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DECRETO Nº 32.366, de 25 de julho de 2018.

 

Revoga o Decreto nº 32.300, de 17 de julho de
2018, que abre Crédito Adicional Suplementar.

 

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições e, em conformidade com
os incisos IX e XII, do art. 68, da Lei Orgânica do Município,

 

DECRETA:
 

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 32.300, de 17 de julho de 2018.

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

 

 

Udo Döhler

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em
25/07/2018, às 18:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2162230 e o
código CRC C5B52FA3.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 397-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Comissão de Recebimento da Ata de
Registro de Preços proveniente do Pregão
Eletrônico nº 078/2018.
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O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

RESOLVE,

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Recebimento da Ata de Registro de Preços
proveniente do Pregão Eletrônico nº 078/2018, cujo objeto da Ata foi registrar os preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de
granitos nas Unidades Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville.

 

Comissão:

 

Rose Mary Fogolari Behnke – Efetivo

Rosane Mebs – Efetivo

Elexandro Fagundes – Efetivo

Ricardo Dino Pinheiro – Suplente

Patricia Willwock – Suplente

Vanessa Fernandes Vieira – Suplente

 

Art. 2º - À comissão compete:

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações da Ata de Registro de Preço;

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

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

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

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

 VI – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado neste caso o que reza a Ata de Registro de Preços e o
ato licitatório;
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 VII – propor aplicação das sanções administrativas em virtude de inobservância ou
desobediência às cláusulas da Ata de Registro de Preços;

 

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

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

 

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:15, 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 2151896 e o
código CRC 65D14554.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº396-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Gestor e Fiscais do Contrato Nº 269/2018,
celebrado entre a Secretaria Municipal de
Educação e Giovana Aparecida Wiezbicki.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 269/2018, firmado entre
o Município de Joinville e Giovana Aparecida Wiezbicki, cujo objeto refere-se à Aquisição de
gêneros alimentícios (diversos) oriundos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar
dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville ( CEIs e Escolas),   por conta do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.
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Fiscal Requisitante:

Gisele Cristine da Silva – Titular

Gabriel Ponzetto - Suplente

 

Fiscal Técnico:

Taciana Machado dos Santos Duarte – Titular

Luciane Hirt Rosa – Suplente

Lucimar Pereira Silva – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

 

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Joinville, 24 de julho 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:15, 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 2152150 e o
código CRC 56942DF9.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 398-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Gestor e Fiscais do Contrato Nº 270/2018,
celebrado entre a Secretaria Municipal de
Educação e a Cacilda Jacobi.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 270/2018, firmado entre
o Município de Joinville e Cacilda Jacobi, cujo objeto refere-se à Aquisição de gêneros alimentícios
(diversos) oriundos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar dos alunos da rede
municipal de ensino de Joinville (CEIs e Escolas),    por conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.
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Fiscal Requisitante:

Gisele Cristine da Silva – Titular

Gabriel Ponzetto - Suplente

 

Fiscal Técnico:

Taciana Machado dos Santos Duarte – Titular

Luciane Hirt Rosa – Suplente

Lucimar Pereira Silva – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

 

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:15, 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 2153298 e o
código CRC 84CEA1A4.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 399-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Gestor e Fiscais do Contrato Nº 271/2018 ,
celebrado entre a Secretaria Municipal de
Educação e a Cooperativa de Produção
Agroindustrial Familiar de Schroeder – Cooper
Schroeder.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 271/2018, firmado entre
o Município de Joinville e Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Schroeder – Cooper
Schroeder, cujo objeto refere-se à Aquisição de gêneros alimentícios (diversos) oriundos da
Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino de
Joinville (CEIs e Escolas), por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.
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Fiscal Requisitante:

Gisele Cristine da Silva – Titular

Gabriel Ponzetto - Suplente

 

Fiscal Técnico:

Taciana Machado dos Santos Duarte – Titular

Luciane Hirt Rosa – Suplente

Lucimar Pereira Silva – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

 

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:15, 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 2153451 e o
código CRC D26289C9.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 400-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Gestor e Fiscais do Contrato Nº 237/2018 ,
celebrado entre a Secretaria Municipal de
Educação e Carmem Lucia Klingenfuss Jacobi.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 273/2018, firmado entre
o Município de Joinville e Carmem Lucia Klingenfuss Jacobi, cujo objeto refere-se à Aquisição de
gêneros alimentícios (diversos) oriundos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar
dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville (CEIs e Escolas),    por conta do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
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Fiscal Requisitante:

Gisele Cristine da Silva – Titular

Gabriel Ponzetto - Suplente

 

Fiscal Técnico:

Taciana Machado dos Santos Duarte – Titular

Luciane Hirt Rosa – Suplente

Lucimar Pereira Silva – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

 

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:15, 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 2153521 e o
código CRC 8397FC9F.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 401-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Gestor e Fiscais do Contrato Nº 275/2018,
celebrado entre a Secretaria Municipal de
Educação e Sidenir Wiezbicki.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 275/2018, firmado entre
o Município de Joinville e Sidenir Wiezbicki, cujo objeto refere-se à Aquisição de gêneros
alimentícios (diversos) oriundos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar dos alunos
da rede municipal de ensino de Joinville (CEIs e Escolas),  por conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE.
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Fiscal Requisitante:

Gisele Cristine da Silva – Titular

Gabriel Ponzetto - Suplente

 

Fiscal Técnico:

Taciana Machado dos Santos Duarte – Titular

Luciane Hirt Rosa – Suplente

Lucimar Pereira Silva – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

 

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:15, 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 2153641 e o
código CRC DACA9430.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 402-GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

Nomeia Gestor e Fiscais do Contrato Nº 402/2018,
celebrado entre a Secretaria Municipal de
Educação e Eva Veiga Wiezbicki.

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 28.097 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

 

Resolve,

 

Art. 1º – Nomear a Comissão de Gestão do Contrato nº 274/2018, firmado entre
o Município de Joinville e Eva Veiga Wiezbicki, cujo objeto refere-se à Aquisição de gêneros
alimentícios (diversos) oriundos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar dos alunos
da rede municipal de ensino de Joinville (CEIs e Escolas),   por conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE.

 

Fiscal Requisitante:
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Gisele Cristine da Silva – Titular

Gabriel Ponzetto - Suplente

 

Fiscal Técnico:

Taciana Machado dos Santos Duarte – Titular

Luciane Hirt Rosa – Suplente

Lucimar Pereira Silva – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

 

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:'

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.
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Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:15, 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 2153782 e o
código CRC 17D0B05E.

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

PORTARIA Nº 225/2018

A Controladora Geral do Município, ocupando o cargo interina e
cumulativamente conforme o Decreto 32.339, de 23 de julho de 2018, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº
266/08, alterada pela Lei Complementar 495/18 resolve:

Designar as servidoras MARIANA DEUD, MARIA IARA VIEIRA BRAGA e
MICHELE MARTINI, sob a presidência da primeira, para conduzir a Sindicância Investigatória nº
40/18, a fim de apurar os fatos e responsabilidades com relação a suposta conduta inadequada,
envolvendo possível mau desempenho das funções de servidor lotado na Secretaria de Cultura e
Turismo, conforme fatos relatados nos Processos SEI 18.0.079445-0 e 18.0.080556-7.

Documento assinado eletronicamente por Irineia da Silva, Controlador
(a) Geral, em 24/07/2018, às 14:38, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2154686 e o
código CRC D065B242.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.CGM/SEGOV.CGM.UPA
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PORTARIA Nº 224/2018

A Controladora Geral do Município, ocupando o cargo interina e
cumulativamente conforme o Decreto 32.339, de 23 de julho de 2018, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº
266/08, alterada pela Lei Complementar 495/18 resolve:

Designar os servidores VÂNIA HOFFMANN, FABIANE HEIDERSCHEIDT
MOREIRA e MÁRCIO DIAS DE OLIVEIRA, sob a presidência da primeira, para conduzir  a
Sindicância Investigatória nº 39/18, a fim de apurar os fatos e supostas responsabilidades com
relação a suposta conduta inadequada de servidor por estar de Licença para Tratamento de Saúde e
exercer outras atividades, conforme fatos relatados nos documentos constantes no Memorando
18.0.075540-3.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Irineia da Silva, Controlador
(a) Geral, em 24/07/2018, às 14:47, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2149496 e o
código CRC F90DEB69.

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

PORTARIA Nº 223/2018

A Controladora Geral do Município, ocupando o cargo interina e
cumulativamente conforme o Decreto 32.339, de 23 de julho de 2018, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o disposto no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar nº
266/08, alterada pela Lei Complementar 495/18 resolve:

Designar as servidoras ANGELA ELCIRA DE MORAES RECHIA
PASQUALI, JULIANA DE SOUZA FERMINO e NATÁLIA DENK, sob a presidência da
primeira, para conduzir Sindicância Investigatória nº 38/18, a fim de apurar os fatos e
responsabilidades com relação a suposta conduta inadequada de servidor por estar de Licença para
Tratamento de Saúde e exercer outras atividades, conforme fatos relatados nos documentos
constantes no Memorando nº 225-GAB/Secretaria de Educação.

Documento assinado eletronicamente por Irineia da Silva, Controlador
(a) Geral, em 25/07/2018, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2144352 e o
código CRC C54C277F.

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

PORTARIA Nº 222/2018

 

O Controlador Geral, no exercício de suas atribuições e de conformidade com o disposto no artigo
193, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008, resolve:

Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 28/18, por mais 60
(sessenta) dias, a partir de 20/07/2018, face à complexidade e quantidade de fatos colocados à
apreciação da Comissão Processante e com a finalidade de complementar instrução processual.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Mendes Nunes de
Moraes, Controlador (a) Geral, em 20/07/2018, às 14:03, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2141469 e o
código CRC FCE1760C.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIPRE.SEC

Atualiza as siglas e nomenclaturas dos cargos de
liderança da Companhia Águas de Joinville 

PORTARIA Nº 2147/2018

 

A Diretora-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições
legais, e de acordo com o disposto no Art. 31, I, do Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Atualizar as siglas e nomenclaturas dos cargos de liderança da Companhia Águas
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de Joinville, conforme segue:
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Nomenclatura Sigla
Conselho de Administração CONSAD

Comitê de Auditoria Estatutário CAE
Conselho Fiscal CONFISC

Presidência DIPRE
Assessoria de Comunicação ACOM

Assessoria Jurídica AJUD
Auditoria Interna AUDI

Assessoria de Projetos APRO
Gerência Governança, Riscos e Conformidade GRC

Diretoria Comercial, Administrativo e Financeira DICAF
Gerência de Gestão de Pessoas GGP

Coordenação de Remuneração e Administração de Pessoal CRA
Coordenação de Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida CDH

Gerência Financeira GFI
Coordenação Financeira CFI
Coordenação Contábil CON

Gerência de Suprimentos e Logística GSL
Coordenação de Licitação e Compras CLC

Coordenação de Logística CLO
Coordenação de Patrimônio CPA

Gerência de Tecnologia da Informação GTI
Coordenação de Suporte e Desenvolvimento CSD

Gerência de Faturamento e Cadastro GFC
Coordenação de Leitura e Faturamento CLF

Coordenação de Fiscalização COF
Coordenação de Cadastro Integrado CCI

Gerência de Relacionamento com Mercado e Sociedade GRS
Coordenação de Canais de Relacionamento CCR

Coordenação de Segmentos de Mercado CSM
Diretoria Técnica DITEC
Gerência de Água GAG

Coordenação de Produção CPR
Coordenação de Adução e Distribuição CAD

Gerência de Esgoto GES
Coordenação de Tratamento CTR

Coordenação de Coleta e Transporte CCT
Gerência de Manutenção e Serviços GMS

Coordenação Eletromecânica CEM
Coordenação de Manutenção de Redes e Ramais CMR

Coordenação de Serviços Comerciais CSC
Coordenação de Planejamento e Controle de Serviços CPS

Gerência de Projetos de Engenharia GPE
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Coordenação de Projetos de Estação de Tratamento COT
Coordenação de Projetos de Redes COR

Gerência de Obras GOB
Coordenação de Obras COB

Gerência de Qualidade e Meio Ambiente GQM
Coordenação de Laboratório de Controle de Qualidade LCQ

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 12/07/2018, 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 2055218 e o
código CRC 278D54A1.

PORTARIA SEI - SPSO.GAB/SPSO.NAD

PORTARIA Nº 04/2018

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

 

RESOLVE:

 

Art. 1º – Nomear a Comissão Especial, com a finalidade de inventariar os bens móveis, que
constituem o patrimônio da Administração Direta.

§ 1º – Durante o inventário à Comissão deverá verificar a existência, o estado de
conservação, o estado de codificação e as condições de funcionamento, em atendimento
ao art. 61 da Instrução Normativa de Patrimônio Móvel, Imóvel e Semovente.

Art. 2º - Compõe a Comissão Especial:

I – Samuel Vieira – Matrícula n.º 48.821;

II – Kleber Rosa – Matrícula n.º 48.458;

III – Marcos Jessé de Almeida – Matrícula n.º 27.220; e

IV – Mara Regina Mattos - Matrícula nº 33.576;
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V – Maria de Lourdes Pereira– Matrícula  nº 24.080;

Art. 3º - Todos os atos da Comissão serão formalizados em atas e far-se-á ao término dos
trabalhos o Relatório de Inventário Patrimonial, em atendimento aos Decretos n.º
19.139/2012 e 21.765/2014.

Art. 4º - Caberá ao responsável pelo Controle Interno sempre que possível, o
acompanhamento dos serviços.

 

Atenciosamente, 

 

Osmar Vicente

Secretário da Subprefeitura da Região Sudoeste

 

 

Documento assinado eletronicamente por Osmar Vicente, Secretário
(a) da Subprefeitura, em 25/07/2018, às 08:45, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2156646 e o
código CRC CB0CDD82.

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

PORTARIA Nº 226/2018

 

O Controlador Geral, no exercício de suas atribuições,

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

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

CONSIDERANDO que o encerramento dos trabalhos na atual fase, apenas para
garantir cumprimento de prazo, ofende a todos os princípios acima postos;
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CONSIDERANDO que a extrapolação do prazo do apuratório não acarreta a sua
nulidade, em conformidade com o art. 193, parágrafo único da LC 266/08;

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

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

RESOLVE:

AUTORIZAR a continuidade excepcional dos trabalhos no Processo
Administrativo Disciplinar nº 02/18, conforme Memorando Nº 261/2018 – SEGOV.CGM.UPA,
emitido pela comissão processante.

 

Documento assinado eletronicamente por Irineia da Silva, Controlador
(a) Geral, em 25/07/2018, às 12:06, 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 2151325 e o
código CRC 7E826292.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP

Portaria 154/2018

 

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, 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 Joisse Lucir Antônio, matrícula 77822 e Ana Helena Mueller de Souza Kahl,
matrícula 52512, indicados pelos servidores da área;

 

e os servidores Alex Ritzmann, matricula 78455 e Francisco de Pereira Miranda, matricula
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e os servidores Alex Ritzmann, matricula 78455 e Francisco de Pereira Miranda, matricula
74866, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

para composição de comissão para realização da avaliação final de desempenho no
estágio probatório do servidor Patricia Persike, matrícula 87699.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 25/07/2018, às 11:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155486 e o
código CRC 5A22A102.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP

Portaria 153/2018

 

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, 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 Joisse Lucir Antônio, matrícula 77822 e Ana Helena Mueller de Souza Kahl,
matrícula 52512, indicados pelos servidores da área;

 

e os servidores Alex Ritzmann, matricula 78455 e Arlete Maria de Oliveira Siqueira -
matricula 47603, indicados pelo dirigente máximo do órgão;
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para composição de comissão para realização da terceira  avaliação de desempenho no
estágio probatório do servidor João Paulo Girardi, matrícula 88844.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 25/07/2018, às 11:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155386 e o
código CRC 22303B84.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP

Portaria 152/2018

 

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, 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 Claudio Verlei Sanbrana Vera, matrícula 61900 e Regina Martins de Souza,
matrícula 84133, indicados pelos servidores da área;

 

e os servidores Flaviane Andrzejewski,  matrícula 85922 e Sergio Ullmann matrícula,
85266, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

para composição de comissão para realização da terceira avaliação de desempenho no
estágio probatório do servidor Paulo Sergio Alves, matrícula 88933.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 25/07/2018, às 11:21, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2152763 e o
código CRC D09FF7DF.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

PORTARIA n°. 131/2018

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço

 

 

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

 

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço, firmada entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência Social
e a empresa A.V. Comércio Varejista Ltda - ME, cujo objeto é aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e
serviços da Secretaria de Assistência Social de Joinville, na forma de Pregão Eletrônico nº
050/2018.

 

Titular: Carlos César Marques – Matrícula: 28.884

Titular: Valnei Rogério Bérgamo – Matrícula: 20.047

Titular: Rosângela Betencourt – Matrícula: 22.150

1º Suplente: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula: 46.071
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Art. 2º – Aos fiscais da Ata de Registro de Preços compete:

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

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

 

III - atestar a prestação do serviço ou recebimento, conforme o processo de compra
conferindo os preços, as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Vagner Ferreira de Oliveira

 Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 14:09, 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 2160490 e o
código CRC 88DBB3F3.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD
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PORTARIA n°. 132/2018

 

 

                        Designa os servidores para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço

 

 

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

 

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização da Ata de
Registro de Preço, firmada entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência Social
e a empresa Della Medicamentos EIRELI - EPP, cujo objeto é aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e
serviços da Secretaria de Assistência Social de Joinville, na forma de Pregão Eletrônico nº
050/2018.

 

Titular: Carlos César Marques – Matrícula: 28.884

Titular: Valnei Rogério Bérgamo – Matrícula: 20.047

Titular: Rosângela Betencourt – Matrícula: 22.150

1º Suplente: Marcos Venícius de Oliveira – Matrícula: 46.071

 

Art. 2º – Aos fiscais da Ata de Registro de Preços compete:

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

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

 

III - atestar a prestação do serviço ou recebimento, conforme o processo de compra
conferindo os preços, as quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;
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IV - encaminhar as notas fiscais para os requisitantes a fim de que declarem o recebimento
da prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal; n.º 13.820/2007

 

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

 

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

 

 

Vagner Ferreira de Oliveira

 Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por Vagner Ferreira de Oliveira,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 14:09, 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 2160521 e o
código CRC B3AF9116.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.NAD

Portaria nº 5646/SGP, de 23 de julho de 2018

 

Autoriza os servidores abaixo a conduzir veículos da Secretaria de Gestão de
Pessoas

A Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, Francieli Cristini Schultz,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar os servidores abaixo,  a dirigir os veículos que estão a serviços da

41 de 75

Nº 988, quarta-feira, 25 de julho de 2018



Secretaria de Gestão de Pessoas:

- Andre de Santiago - matrícula 17197 - CNH  - nº 00865634264 - categoria B

- Rosilda Bez Batti - matrícula 41038 - CNH -  nº 00809253420 - categoria B

 

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

Documento assinado eletronicamente por Francieli Cristini Schultz,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 14:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2144952 e o
código CRC AF658B00.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG

 
PORTARIA Nº 80/2018

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 28.094 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018:

 

Resolve,

 

Art. 1º – Designar membros para compor a Comissão de Gestão e Controle de
Despesa, cujo objeto refere-se às despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa, no âmbito
da Secretaria de Administração e Planejamento, em consonância com o Art. 6º das Instruções
Normativas Conjuntas SEI nº. 30/2018 e 31/2018, ficando assim constituída:

 

Membros

Maria Clara Conradi dos Santos – Matrícula 49143

Mainara Corrêa – Matrícula 44107

 

Suplentes

Cristina de Almeida Prado – Matrícula 41944
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Geraldo Gonçalves Nunes Junior  – Matrícula 43826

 

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

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 12:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2103265 e o
código CRC EE476055.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG

PORTARIA 82/2018

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 28.094 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018:

 

Resolve;

 

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo como fiscais do Contrato nº 185/2015,
firmado entre o Município de Joinville e a empresa Finatto - Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia, conforme
Termo de Referência.

 

Fiscal Requisitante:
                            Maria Clara Conradi dos Santos - Titular 

Cristina de Almeida Prado - Suplente

 

Fiscal Técnico:
                            Edson Emanoel Antoniassi Lopes - Titular

Paulo Braga do Rosário - Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Mainara Corrêa - Titular

43 de 75

Nº 988, quarta-feira, 25 de julho de 2018



                            Geraldo Nunes Gonçalves - Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Art. 3º - Nomear os servidores abaixo como Subfiscais do Contrato nº 185/2015,
firmado entre o Município de Joinville e a empresa Finatto - Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia, conforme
Termo de Referência.

 

Ricardo Werner Plothow - Matrícula 14.868

Sirley do Carmo Lehmkurl Goedert - Matrícula 18.968

Adriane Dumke Sabel - Matrícula 18.132;

 

Art. 4º - Aos subfiscais do contrato compete: 

 

i)   Avaliar a entrega dos equipamentos;

ii)  Atestar a prestação do serviço conferindo os preços, as quantidades, as
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especificações e a qualidade;

iii) Comunicar por escrito à Comissão de Fiscais eventuais irregularidades
relacionadas à execução contratual;

iv) Analisar e, encaminhar os relatórios de apuração de custos e,

v) Realizar outras demandas necessárias à execução contratual.

 

Parágrafo único: As atividades exercidas pelos Subfiscais estarão subordinadas
aos procedimentos estipulados pela Comissão de Fiscais e delimitadas ao controle das
multifuncionais lotadas nas suas respectivas Secretarias/Subprefeituras, contribuindo para a gestão
e fiscalização do supracitado contrato, tendo em vista o porte e particularidades do mesmo, o qual
exige controle da Administração Pública para a sua devida execução.

 

Revoga-se a PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG nº 15/2018.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 12:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2127399 e o
código CRC 91AF923A.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG

PORTARIA Nº 83/2018

 

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 28.094 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018:

Resolve;

 

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo como fiscais do Contrato nº 184/2015,
firmado entre o Município de Joinville e a empresa Finatto - Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia, conforme
Termo de Referência.
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Fiscal Requisitante:
                            Maria Clara Conradi dos Santos - Titular 

Cristina de Almeida Prado - Suplente

 

Fiscal Técnico:
                            Edson Emanoel Antoniassi Lopes - Titular

Paulo Braga do Rosário - Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Mainara Corrêa - Titular
                            Geraldo Nunes Gonçalves - Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Art. 3º - Nomear os servidores abaixo como Subfiscais do Contrato nº 184/2015,
firmado entre o Município de Joinville e a empresa Finatto - Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia, conforme
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Termo de Referência.

 

Glaucya Helena Paul Gigli Ferreira

Juliana Cristina de Oliveira

Fernando Damian Preve

Maria Estelita Michels Mohr

 

Art. 4º - Aos subfiscais do contrato compete: 

 

i)   Avaliar a entrega dos equipamentos;

ii)  Atestar a prestação do serviço conferindo os preços, as quantidades, as
especificações e a qualidade;

iii) Comunicar por escrito à Comissão de Fiscais eventuais irregularidades
relacionadas à execução contratual;

iv) Analisar e, encaminhar os relatórios de apuração de custos e,

v) Realizar outras demandas necessárias à execução contratual.

 

Parágrafo único: As atividades exercidas pelos Subfiscais estarão subordinadas
aos procedimentos estipulados pela Comissão de Fiscais e delimitadas ao controle das
multifuncionais lotadas nas suas respectivas Secretarias/Subprefeituras, contribuindo para a gestão
e fiscalização do supracitado contrato, tendo em vista o porte e particularidades do mesmo, o qual
exige controle da Administração Pública para a sua devida execução.

 

Revoga-se a PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG nº 16/2018.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 12:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2127225 e o
código CRC 7E74D0DD.
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PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG

PORTARIA Nº 84/2018

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 28.094 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018:

 

Resolve;

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº nº
181/2015, firmado entre o Município de Joinville e a empresa FINATTO - Comércio, Importação e,
Exportação de Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia,
conforme Termo de Referência.

 

Fiscal Requisitante:
                            Maria Clara Conradi dos Santos - Titular 

Cristina de Almeida Prado - Suplente

 

Fiscal Técnico:
                            Edson Emanoel Antoniassi Lopes - Titular

Paulo Braga do Rosário - Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Mainara Corrêa - Titular
                            Geraldo Nunes Gonçalves - Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;
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VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o 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.

 

Revoga-se a PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG nº 19/2018.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 12:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2127311 e o
código CRC 47106C80.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG

PORTARIA Nº 85/2018

 

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 28.094 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018:

Resolve;

 

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo como fiscais do Contrato nº 028/2015,
firmado entre o Município de Joinville e a empresa Finatto - Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia, conforme
Termo de Referência.
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Fiscal Requisitante:
                            Maria Clara Conradi dos Santos - Titular 

Cristina de Almeida Prado - Suplente

 

Fiscal Técnico:
                            Edson Emanoel Antoniassi Lopes - Titular

Paulo Braga do Rosário - Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Mainara Corrêa - Titular
                            Geraldo Nunes Gonçalves - Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Art. 3º - Nomear a servidora abaixo como Subfiscal do Contrato nº 028/2015,
firmado entre o Município de Joinville e a empresa Finatto - Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia, conforme
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Termo de Referência.

 

Rosangela Giovana Miguel - matrícula 391.65

Ademar Fetter - matrícula 443.69

 

 

Art. 4º - Ao subfiscal do contrato compete: 

 

i)   Avaliar a entrega dos equipamentos;

ii)  Atestar a prestação do serviço conferindo os preços, as quantidades, as
especificações e a qualidade;

iii) Comunicar por escrito à Comissão de Fiscais eventuais irregularidades
relacionadas à execução contratual;

iv) Analisar e, encaminhar os relatórios de apuração de custos e,

v) Realizar outras demandas necessárias à execução contratual.

 

Parágrafo único: A atividade exercida pelo Subfiscal estará subordinada aos
procedimentos estipulados pela Comissão de Fiscais e delimitadas ao controle das multifuncionais
lotadas nas suas respectivas Secretarias/Subprefeituras, contribuindo para a gestão e fiscalização do
supracitado contrato, tendo em vista o porte e particularidades do mesmo, o qual exige controle da
Administração Pública para a sua devida execução.

 

Revoga-se a PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG nº 14/2018.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 12:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2127043 e o
código CRC 19C85CF3.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG

PORTARIA Nº 81/2018
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O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto nº 28.094 de 02 de Janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal
nº 495, de 16 de janeiro de 2018:

 

Resolve;

 

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo como fiscais do Contrato nº 008/2015,
firmado entre o Município de Joinville e a empresa Finatto - Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia, conforme
Termo de Referência.

 

Fiscal Requisitante:
                            Maria Clara Conradi dos Santos - Titular 

Cristina de Almeida Prado - Suplente

 

Fiscal Técnico:
                            Edson Emanoel Antoniassi Lopes - Titular

Paulo Braga do Rosário - Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Mainara Corrêa - Titular
                            Geraldo Nunes Gonçalves - Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

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

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

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

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

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

VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;
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VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

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

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

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

 

Art. 3º - Nomear os servidores abaixo como Subfiscais do Contrato nº 008/2015,
firmado entre o Município de Joinville e a empresa Finatto - Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de multifuncionais com serviço de impressão, digitalização e cópia, conforme
Termo de Referência.

 

Equipamentos localizados no Centreventos Cau Hansen 

Glaucya Helena Paul Gigli Ferreira 

Juliana Cristina de Oliveira 

Fernando Damian Preve 

Maria Estelita Michels Mohr

 

Equipamentos localizados na Casa da Cultura

Eliane Cristina Peres Farias

Maria Aurora Batista

 

Equipamentos localizados no Arquivo Histórico de Joinville

Cátia Regina Hodecker

Leandro Brier Corrêa

 

Equipamentos localizados no Museus do Sambaqui

Fernando Damian Preve

Maria Estelita Michels Mohr

 

 

Art. 4º - Aos subfiscais do contrato compete: 

 

i)   Avaliar a entrega dos equipamentos;
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ii)  Atestar a prestação do serviço conferindo os preços, as quantidades, as
especificações e a qualidade;

iii) Comunicar por escrito à Comissão de Fiscais eventuais irregularidades
relacionadas à execução contratual;

iv) Analisar e, encaminhar os relatórios de apuração de custos e,

v) Realizar outras demandas necessárias à execução contratual.

 

Parágrafo único: As atividades exercidas pelos Subfiscais estarão subordinadas
aos procedimentos estipulados pela Comissão de Fiscais e delimitadas ao controle das
multifuncionais lotadas nas suas respectivas Secretarias/Subprefeituras, contribuindo para a gestão
e fiscalização do supracitado contrato, tendo em vista o porte e particularidades do mesmo, o qual
exige controle da Administração Pública para a sua devida execução.

 

Revoga-se a PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.UNG Nº 17/2018.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 25/07/2018, às 12:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2126751 e o
código CRC D5B5C99B.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIPRE.SEC

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR,
FISCAL DE CONTRATO E SEUS SUPLENTES
PORTARIA Nº 2186/2018
 

A Diretora-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições legais, de
acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de Joinville (CAJ)
e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, em consonância com
o disposto no artigo 3º do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da CAJ, resolve:

 

Art. 1º Designar os empregados abaixo indicados para, em observância à legislação vigente,
atuarem como Gestor e Fiscais do Contrato celebrado entre a Companhia Águas de Joinville e a
empresa: A.C. BATISTA INFORMÁTICA
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CONTRATO Nº: 73/2018        

PROCESSO Nº: PE 54/2018

ORDEM DE COMPRA: 612/2018

OBJETO: Prestação de serviços para renovação de garantia para switches Cisco

DATA DA ORDEM DE COMPRA: 09/07/2018

VIGÊNCIA: 90 dias 

 

GESTOR:  Giovani Osmarini                                              MATRÍCULA Nº: 0423

FISCAL TITULAR: Jamil Rebelo Gomes                          MATRÍCULA Nº: 0601

FISCAL SUPLENTE: Aline Schafhauser G. Machado      MATRÍCULA Nº: 0540

 

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

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto,
Diretor (a) Presidente, em 25/07/2018, às 14:53, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2159040 e o
código CRC 71A26F1D.

 

EXTRATO SEI Nº 2151807/2018 - SAP.UPL.ART

 

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO
PÚBLICO

 

Assunto: Justificativa para Inexigibilidade de Chamamento Público.

Partícipes: Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde
e a PROFIS – Sociedade de Promoção Social do Fissurado Labiopalatal de Joinville.

Tipo de instrumento para formalização: Termo de Colaboração.

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

Justificativa de interesse público:

"Considerando que a missão da PROFIS é promover assistência social às
pessoas com fissura lábiopalatina e deficientes auditivos, através do atendimento de necessidades
básicas, garantindo o acesso ao tratamento, favorecendo o processo de reabilitação,
proporcionando melhorias na qualidade de vida e na inserção social;

Considerando que a PROFIS busca constantemente a formação de alianças
estratégicas para promover o bem estar do paciente na qualidade de vida e na integração social;

Considerando que a atuação da PROFIS é voltada a ações de apoio e
solidariedade que vêm transformando a vida de muitas pessoas devolvendo a elas o sorriso e a
alegria de viver. Graças às contribuições, à dedicação de um grupo de profissionais, pais e
voluntários, a PROFIS oferece um atendimento digno e carinhoso, suprindo as mais diferentes
necessidades dos pacientes e de suas famílias;

Considerando a informação da Secretaria da Saúde de Joinville através da
Proposta de Parceria SES.UCC.ACV 1520940, de que não existe nenhuma outra entidade voltada
a assistência social das pessoas com fissura lábiopalatina e deficientes auditivos neste Município,
assim tendo em vista ser uma parceria que visa ampliar e aprimorar o atendimento à população
auxiliando apenas com o repasse de recursos financeiros somente para o custeio pessoal e
aquisição de materiais voltados a efetivação dos trabalhos, torna-se completamente inviável a
contratação com outros municípios;

Considerando a Resolução CMS nº 031 de 05 de junho de 2018, que aprova a
Parceria da PROFIS."

 

Torna-se público para os interessados a presente justificativa de
inexigibilidade de chamamento público, ressaltando a relevância e o interesse público em
pactuar essa parceria.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 25/07/2018, às 11:09, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2151807 e o
código CRC 7414D5F5.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 2154731/2018 -
SAP.USU.ACO

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
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Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 177/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda, que versa
sobre a aquisição de café, assinada em 24/07/2018, no valor de R$ 15.050,00 (quinze mil
cinquenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 24/07/2018, às 17:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2154731 e o
código CRC 37F3071F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 2154697/2018 -
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° 178/2018, celebrada entre Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Secretário, Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa
contratada Satelite Comercial Ltda Epp, que versa sobre a aquisição de materiais de expediente
para atender a demanda da Admininstração Direta e Indireta do município de Joinville,
assinada em 24/07/2018, no valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 24/07/2018, às 17:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2154697 e o
código CRC 62F83A17.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 2155302/2018 -
SEGOV.UAD

Número: 581/2018

Empenho: 844/2018

Ata de Registro de Preços: 19/2018

Detentora: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
ME

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA A CÂMARA DE
VEREADORES DE JOINVILLE (500 pacotes de copo descartável 180 ml).

Data: 24/07/2018

Valor da autorização: R$ 1.365,00 (mil, trezentos e sessenta e cinco reais)

 

FERNANDO KRELLING

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

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

Documento assinado eletronicamente por Fernando Krelling, Usuário
Externo, em 24/07/2018, às 16:22, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2155302 e o
código CRC D845168F.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 2147843/2018 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 782/2018. Empresa
Contratada: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA., para Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do
Pregão Eletrônico n.º 005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-
CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º
182/2018. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
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CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Valor de R$
59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais). Emitida em 25/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 20:38, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2147843 e o
código CRC 583F0BD0.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 2147845/2018 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao
conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 765/2018. Empresa
Contratada: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA., para Compra compartilhada para fornecimento parcelado, de medicamentos através do
Pregão Eletrônico n.º 005/2017 - CISNORDESTE/SC, Registro de Preços n.º 5/2017-
CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo n.º 27/2017 – Ata de Registro de Preços n.º
182/2018. Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –
CISNORDESTE/SC – CNPJ: 03.222.337/0001-31. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Valor de R$
107.680,00 (cento e sete mil seiscentos e oitenta reais). Emitida em 21/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 20:38, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2147845 e o
código CRC 826B7AB7.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 2154038/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e

59 de 75

Nº 988, quarta-feira, 25 de julho de 2018



Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Contrato n° 303/2018, celebrado
entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo Sr. Roque Antonio
Mattei, e a empresa contratada Luiz Minioli Netto EPP, representada pelo Sr. Luiz Minioli
Netto, que versa a sobre aquisição de materiais de limpeza e higiene,  para as Unidades
Escolares, CEIs, Despósito, Bibliotecas e Sede da Secretaria de Educação do Município de
Joinville/SC, assinado em 23/07/2018, com a vigência até 31 de dezembro de 2018, no valor de R$
32.445,00 (Trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 24/07/2018, às 17:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2154038 e o
código CRC A03F9E65.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 2154266/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Contrato n° 314/2018, celebrado
entre o Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo Municipal de
Assistência Social,  representada pelo Sr. Vagner Ferreira de Oliveira, e a empresa
contratada AGASERV Comércio e Assistência Técnica Eirelli Me, representada pela  Sócia
Administradora, Sra. Tânia Regina dos Santos Marques, que versa a sobre aquisição de aparelhos
condicionadores de ar, incluindo serviços de instalação, para atender as necessidades das unidades
da Gerência da Unidade de Proteção Social Básica e Gerência da Unidade de Proteção Social
Especial - Secretaria de Assistência Social, assinado em 24/07/2018, com a vigência até 31 de
dezembro de 2018, no valor de R$ 33.288,90 (Trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e
noventa centavos).
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 24/07/2018, às 17:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2154266 e o
código CRC 75112EE7.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2153627/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 9º Termo Aditivo do Contrato nº
449/2014, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento,  representada pelo Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa contratada Orbenk -
Administração e Serviços Ltda, representada pelo Sr. Ronaldo Benkendorf, que versa sobre a
realização de serviço de limpeza, asseio, conservação e zeladoria no âmbito da Administração Direta
e Indireta do Município de Joinville. O Município adita o contrato prorrogando o prazo em 12
(doze) meses, alterando o vencimento para o dia 10/11/2019. Justifica-se considerando que o
contrato dispõe sobre os serviços de limpeza e conservação realizados em diversas unidades da
Administração Direta e Indireta do Município Joinville, sendo este um serviço contínuo
e imprescindível para a qualidade de vida no trabalho, atendimento aos munícipes e manutenção do
patrimônio público, além de que não há no quadro de pessoal da Prefeitura servidores habilitados
para a função em número suficiente para a realização dos serviços. Em conformidade com o
Memorando SEI nº 2047644 - SAP.UAO.AAO.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 24/07/2018, às 17:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2153627 e o
código CRC 8C4AC4C5.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2153707/2018 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato nº
026/2014, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento,  representada pelo Sr. Miguel Angelo Bertolini, e a empresa contratada Orbenk -
Administração e Serviços Ltda, representada pelo Sr. Ronaldo Benkendorf, que versa sobre a
contratação de empresa para realização de serviço de limpeza, asseio, conservação e zeladoria no
âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville. O Município adita o contrato
prorrogando o prazo em 12 (doze) meses, alterando o vencimento para o dia 10/11/2019. Justifica-
se considerando que o contrato dispõe sobre os serviços de limpeza e conservação realizados em
diversas unidades da Administração Direta e Indireta do Município Joinville, sendo este um serviço
contínuo e imprescindível para a qualidade de vida no trabalho, atendimento aos munícipes e
manutenção do patrimônio público, além de que não há no quadro de pessoal da Prefeitura
servidores habilitados em número suficiente para a realização dos serviços. Em conformidade com o
Memorando SEI nº  2051847- SAP.UAO.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre,
Diretor (a) Executivo (a), em 24/07/2018, às 17:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 24/07/2018, às 18:58, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2153707 e o
código CRC B016B6B7.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2138519/2018 - HMSJ.UFFH.AGC

 

 

Joinville, 20 de julho de 2018.

Contrato: 074/2018 (assinado em 01/05/2018).
1º Termo Aditivo adita o contrato supramencionado, alterando a sua fiscalização a qual será
realizada pela Área de Patrimônio do Hospital Municipal São José, pelos servidores designados na
Portaria nº 075/2018/HSJ (SEI 2136230). Termo assinado em 19/07/2018.
Objeto: contratação de empresa para a contratação de prestação de serviço de Leiloeiro Oficial
regularmente matriculado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para realização de leilão
de bens inservíveis do Hospital Municipal São José, na forma da Inexigibilidade nº 215/2018.
Empresa: Ruy Walter Baldissera.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 21:04, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2138519 e o
código CRC C4DDE0C7.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143621/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 21 de julho de 2018.

Contrato: 291/2015 (assinado em 27/04/2015).
11º Termo Aditivo REAJUSTANDO o termo contratual pelo INPC em 1,5591%, relativo ao
período de 12 meses, passando o valor mensal para R$ 19.868,21 referente aos serviços prestados,
conforme solicitado no MEMORANDO SEI Nº 2004295/2018 - SES.UOS.ATL. Termo
assinado em 24/07/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 013/2015.
Empresa: Transdico Transportes e Fretes Ltda.
Verbas: 287 - 46001.10.301.6.2.2288.0.339000 - 238; 307 - 46002.10.122.1.2.2299.0.339000 -
102 e 289 - 46001.10.302.6.2.2289.0.339000 - 238.
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, 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 2143621 e o
código CRC 7C75030D.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143307/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 21 de julho de 2018.

Contrato: 287/2015 (assinado em 27/04/2015).
12º Termo Aditivo REAJUSTANDO o contrato pelo INPC em 1,5591%, relativo ao período de
12 meses, passando o valor mensal para R$ 10.625,77 (dez mil seiscentos e vinte e cinco reais e
setenta e sete centavos), relativo aos serviços prestados, conforme solicitado através
do MEMORANDO SEI Nº 1987169/2018 - SES.UOS.ATL. Termo assinado em 24/07/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviço de transportes, na forma de Pregão
Presencial nº. 013/2015.
Empresa: Arildo Bisoni Locação de Veículos Ltda – ME.
Verba: 287 – 46001.10.301.6.2.2288.0.339000 – 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, 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 2143307 e o
código CRC D3104902.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143354/2018 - SES.UCC.AGT
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Joinville, 21 de julho de 2018.

Contrato: 260/2015 (assinado em 16/04/2015).
11º Termo Aditivo REAJUSTANDO o termo contratual pelo INPC em 1,5591%, relativo ao
período de 12 meses, passando o valor mensal para R$ 6.236,39 referente aos serviços prestados,
conforme solicitado no MEMORANDO SEI Nº 1987139/2018 - SES.UOS.ATL. Termo
assinado em 24/07/18.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 015/2015.
Empresa: Arildo Bisoni Locação de Veículos Ltda - ME.
Verba: 289 - 2.46001.10.302.6.2.2289.0.339000 - 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, 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 2143354 e o
código CRC 538DB4B3.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143607/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 21 de julho de 2018.

Contrato: 271/2015 (assinado em 24/04/2015).
7º Termo Aditivo REAJUSTANDO o termo contratual pelo INPC em 1,5591%, relativo ao
período de 12 meses, passando o valor mensal para R$ 5.306,27, referente aos serviços prestados,
conforme solicitado no MEMORANDO SEI Nº 1987187/2018 - SES.UOS.ATL. Termo
assinado em 24/07/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 013/2015.
Empresa: Arildo Bisoni Locação de Veículos Ltda – ME.
Verba: 287 - 2.46001.10.301.6.2.2288.0.339000 - 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2143607 e o
código CRC C4A24D66.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143626/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 21 de julho de 2018.

Contrato:  258/2015 (assinado em 16/04/2015).
11º Termo Aditivo REAJUSTANDO o termo contratual pelo INPC em 1,5591%, relativo ao
período de 12 meses, passando o valor mensal para R$ 6.500,87, relativo aos serviços prestados
conforme solicitado no MEMORANDO SEI Nº 2004204/2018 - SES.UOS.ATL. Termo
assinado em 24/07/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transportes, na forma do Pregão
nº. 015/2015
Empresa: Transdico Transportes e Fretes Ltda.
Verba: 289 - 46001.10.302.6.2.2289.0.339000 – 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, 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 2143626 e o
código CRC 53B0A1CC.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143305/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 21 de julho de 2018.

Contrato: 132/2014 (assinado em 02/05/2014).
9º Termo Aditivo REAJUSTANDO o Contrato pelo IGP-M em 1,8953%, relativo ao período de
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12 meses, passando o valor mensal para R$ 3.751,65 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e
sessenta e cinco centavos), referente ao imóvel locado destinado às acomodações do Núcleo de
Atendimento Integral ao Paciente Especial – NAIPE, da Secretaria Municipal da Saúde,
conforme solicitado através do MEMORANDO SEI Nº 2081791/2018 - SES.UAF.AGD. Termo
assinado em 24/07/2018.
Objeto: Locação de Imóvel, na forma da Dispensa nº. 150/2014, situado à Rua Plácido Olímpio
de Oliveira, 676 - Bucarein, para as acomodações do Núcleo de Atendimento Integral ao
Paciente Especial – NAIPE.
Locador: Sr. Arnoldo Mielke.
Verba: 289 - 2.46001.10.302.6.2.2289.0.339000 - 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, 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 2143305 e o
código CRC CCF334E1.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143300/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 21 de julho de 2018.

Contrato: 129/2014 (assinado em 02/05/2014).
10º Termo Aditivo REAJUSTANDO o Contrato pelo IGP-M em 1,8953%, relativo ao período
de 12 meses, passando o valor mensal para R$ 6.565,40 (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco
reais e quarenta centavos), referente ao imóvel locado destinado às acomodações da Unidade de
Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitado através do MEMORANDO
SEI Nº 1986927/2018 - SES.UAF.AGD. Termo assinado em 24//07/2018.
Objeto: Locação de Imóvel, na forma da Dispensa nº. 140/2014, situado à Rua Alexandre
Schlemm, 850 - Anita Garibaldi, nesta cidade, para a Unidade de Acolhimento, da Secretaria
Municipal da Saúde.
Locador: Anagê Imóveis Eireli.
Verba: 289 – 2.46001.10.302.6..2.2289.0.339000 – 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2143300 e o
código CRC 3E77B39B.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143287/2018 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 20 de julho de 2018.

Contrato: 127/2013 (assinado em 11/04/2013).
11º Termo Aditivo REAJUSTANDO o Contrato pelo IGP-M em 0,2033%, relativo ao período
de 12 meses, passando o valor mensal para R$ 8.374,66 (oito mil trezentos e setenta e quatro reais e
sessenta e seis centavos), referente ao imóvel locado destinado manutenção das instalações
do Centro de Atenção Diária “Nossa Casa”, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme
solicitado através do MEMORANDO SEI Nº 1986819/2018 - SES.UAF.AGD. Termo assinado
em 24/07/2018.
Objeto: Locação de Imóvel, na forma da Dispensa n°. 089/2013, situado à Rua Pernambuco, nº.
115 - Anita Garibaldi, nesta cidade, relativo ao imóvel locado destinado manutenção das
instalações do Centro de Atenção Diária “Nossa Casa”, da Secretaria Municipal da Saúde.
Locador: Sr. Roberto de Calazans Gayoso Neves.
Verba: 289 – 46001.10.30 2.6.2.2289.3.3.90.00 – 238. 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, 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 2143287 e o
código CRC C122D0CB.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 2143600/2018 - SES.UCC.AGT
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Joinville, 21 de julho de 2018.

Contrato: 302/2015 (assinado em 05/05/2015).
8º Termo Aditivo REAJUSTANDO o termo contratual pelo INPC em 1,6910%, relativo ao
período de 12 meses, passando o valor mensal para R$ 12.160,73 referente aos serviços prestados,
conforme solicitado no MEMORANDO SEI Nº 1827743/2018 - SES.UOS.ATL. Termo
assinado em 24/07/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviço de transportes, na forma do Pregão
Presencial nº. 013/2015.
Empresa: Transportadora Marcondes Ltda – ME.
Verba: 298 – 46001.10.304.6.2.2294.3.3.90.00 – 238.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 24/07/2018, às 23:18, 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 2143600 e o
código CRC C5464CFF.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 2133743/2018 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 125/2018 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 721335, resolve registrar os
preços para futura e eventual aquisição materiais para fabricação de galerias em concreto, e também
para a manutenção de vias publicas pelas subprefeituras, nas quantidades, termos e condições
descritas no Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais
sejam: APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, ITEM 01 – R$ 45,00, ITEM 02 -
R$ 54,50 e ITEM 05 - R$ 54,50.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 20/07/2018, às 16:01, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 23/07/2018, às 16:19, 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 2133743 e o
código CRC 6D42A1CE.
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AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 2133875/2018 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão
Eletrônico nº 125/2018 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 721335, resolve registrar os
preços para futura e eventual aquisição materiais para fabricação de galerias em concreto, e também
para a manutenção de vias publicas pelas subprefeituras, nas quantidades, termos e condições
descritas no Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores unitários, quais
sejam: AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, ITEM 04 - R$
61,56.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 20/07/2018, às 16:02, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 23/07/2018, às 16:19, 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 2133875 e o
código CRC DE5B42BC.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 2140219/2018 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 117/2018 e junto à plataforma do Banco do Brasil
n° 719122, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de rações para
alimentação de alevinos e peixes adultos na Estação de Piscicultura da Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, bem como o julgamento efetuado pela Pregoeira, adjudicando o objeto licitado à
empresa vencedora em seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: NUTRI NORTE
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ITEM 01 - R$ 4,30 e ITEM 02 - R$ 2,24.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 23/07/2018, às 15:25, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 23/07/2018, às 16:28, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2140219 e o
código CRC ADBDA7DD.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 2134746/2018 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo
licitatório levado a efeito através do Pregão Eletrônico nº 124/2018 e junto a Plataforma do Banco
do Brasil nº 721326, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de saco
de lixo para atender as necessidades de Unidades da Administração Direta do Município de
Joinville, bem como o julgamento efetuado pela pregoeira, adjudicando o objeto licitado as
empresas vencedoras em seus respectivos itens e valores unitários, quais sejam: VALPLASTIC
COMÉRCIO EIRELI - ME, ITEM 02 – R$ 7,75; LUNAL COMERCIAL LTDA-ME, ITEM 04 -
R$ 34,32; A.V. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, ITEM 06 - R$ 34,20.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 23/07/2018, às 15:47, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 23/07/2018, às 16:29, 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 2134746 e o
código CRC 01AE99EA.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 2138606/2018 - 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 177/2018 e Junto a Plataforma do Banco do Brasil n° 728767, para aquisição
de parques infantis (instalados) para as Unidades Escolares do Município de Joinville, na
Data/Horário: 10/08/2018 às 09:00 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br em "Editais de Licitações" e
www.licitacoes-e.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 23/07/2018, às 16:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 23/07/2018, às 16:29, 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 2138606 e o
código CRC 55C6FE0C.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 2141028/2018 - 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 187/2018 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 728845 destinado a Registro de
Preços, visando a futura e eventual aquisição de Papel A-4 para utilização da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, na Data/Horário: 08/08/2018 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.licitacoes-e.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor
(a) Executivo (a), em 23/07/2018, às 16:00, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini,
Secretário (a), em 23/07/2018, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2141028 e o
código CRC 0759713F.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 2146800/2018 - SAS.UAC

 

 

Joinville, 23 de julho de 2018.

Resolução nº. 025/2018 - COMDI.
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Dispõe sobre a revogação da resolução 22/2018-COMDI de 17/07/2018

 

         O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Joinville - COMDI, no uso de suas
atribuições previstas pela Lei Federal nº. 10.741 de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do
idoso, e pela Lei Municipal nº. 4.733, de 2 de abril de 2003, alterada pela Lei 6588, de 10
de dezembro de 2009 e, ainda pela Lei 8026 de 2015;

       Considerando o que preceitua o Art. 3º da Lei Municipal nº. 6.588/2009-Lei de criação
do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Joinville – COMDI, ou seja, participar na
elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta
orçamentária anual e suas eventuais alterações, zelando pela inclusão de ações voltadas
à política de atendimento da pessoa idosa, bem como participar do gerenciamento do
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso;

          Considerando o inciso XVI do mesmo artigo estabelecendo, como uma das
competências do conselho, orientar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos
orçamentários, bem como acompanhar a elaboração e execução financeira do Fundo
Municipal dos Direitos do Idoso, conforme prevê o art. 8º, V, da Lei Federal nº 8.842/94;

      Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso é órgão paritário com
função consultiva, deliberativa, controladora e fiscalizadora da política de defesa dos
direitos do idoso no âmbito do município; além de possuir atribuições de avaliar,
acompanhar, fiscalizar ações em relação ao Fundo Municipal do Idoso;

 

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a resolução 22/2018-COMDI de 17/07/2018 por não se tratar da LDO
2019 e sim da LOA 2019 aprovada na última reunião plenária deste conselho;

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

 

Joinville, 23 de julho de 2018.

 

Marcos Trapp

Presidente do COMDI
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Trapp, Usuário
Externo, em 24/07/2018, às 16:57, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2146800 e o
código CRC 01037B5A.

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 2153737/2018 - SAS.UAC

 

 

Joinville, 24 de julho de 2018.

Resolução nº. 026/2018 - COMDI.

 

Dispõe sobre o Plano de Aplicação – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 do
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI

 

       O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Joinville - COMDI, no uso de suas
atribuições previstas pela Lei Federal nº. 10.741 de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do
idoso, e pela Lei Municipal nº. 4.733, de 2 de abril de 2003, alterada pela Lei 6588, de 10
de dezembro de 2009 e, ainda pela Lei 8026 de 2015;

       Considerando o que preceitua o Art. 3º da Lei Municipal nº. 6.588/2009-Lei de criação
do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Joinville – COMDI, ou seja, participar na
elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta
orçamentária anual e suas eventuais alterações, zelando pela inclusão de ações voltadas
à política de atendimento da pessoa idosa, bem como participar do gerenciamento do
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso;

     Considerando o inciso XVI do mesmo artigo estabelecendo, como uma das
competências do conselho, orientar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos
orçamentários, bem como acompanhar a elaboração e execução financeira do Fundo
Municipal dos Direitos do Idoso, conforme prevê o art. 8º, V, da Lei Federal nº 8.842/94;

    Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso é órgão paritário com
função consultiva, deliberativa, controladora e fiscalizadora da política de defesa dos
direitos do idoso no âmbito do município; além de possuir atribuições de avaliar,
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acompanhar, fiscalizar ações em relação ao Fundo Municipal do Idoso;

     Considerando ainda o ofício 072/2018/SAS/UAF, enviado pela Secretaria de
Assistência Social; a análise e o parecer no que tange a LOA-Lei Orçamentária Anual de
2019, apresentado em reunião ordinária deste Conselho, realizada no dia 17 de julho de
2018.

 

RESOLVE:

Art. 1º – Fica aprovado o Plano de Aplicação para a Lei Orçamentária Anual – LOA do
exercício de 2019 do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI, referente as ações
programadas pelo COMDI quando da construção do PPA 2018/2021, que consubstancia o
anexo I e II desta resolução.

Art, 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições
contrárias.

 

Joinville, 17 de julho de 2018.

 

Esta publicação possui como anexo o documento SEI n.º 2153928

 

Marcos Trapp

Presidente do COMDI

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Trapp, Usuário
Externo, em 24/07/2018, às 17:00, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2153737 e o
código CRC 14B99F3E.
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