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LEI COMPLEMENTAR Nº. 007/2020.

SÚMULA: “ALTERA  A LEI COMPLEMENTAR Nº. 09/2018, QUE DISPÕE
SOBRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO ITARARÉ, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
APROVOU E EU JOÁS FERRAZ MICHETTI, PREFEITO DO MUNICÍPIO
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º . O artigo 14, da Lei Complementar nº 09/2018, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 14. As contribuições previdenciárias de que trata os incisos
I, II e III do artigo 13 desta lei, incidentes sobre a totalidade da
remuneração de contribuição, observado a avaliação atuarial
anual será de:
I. Inciso I – 14%;
II. Inciso II – 14%;
III. Inciso III – 14%.
(...)”

Art. 2º. Fica incluído no Art. 44 da Lei Complementar nº 09/2018, o § 3º, passando
os §§ 1º e 2º, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 44. (....).
§ 1º.O rol de benefícios considerados previdenciários a serem
concedidos por este regime previdenciário ficam limitados as
aposentadorias e pensão por morte.
§ 2º. Os benefícios auxílio-doença e salário maternidade,
passam a ser classificados como benefícios estatutários, os
benefícios auxílio-reclusão e salário-família passam a ser
classificados como assistenciais.
§ 3º.Os benefícios de auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-
família e salário-maternidade, já concedidos e em gozo e os
que forem ser concedidos serão suportados pelo Tesouro
Municipal, vedada a sua compensação nos repasses das
contribuições previdenciárias e aportes efetuados”.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e em relação ao artigo
1º, noventa dias após a sua publicação, para cumprimento do disposto no art.
195, § 6º da Constituição da República de 1988.

Art. 4º.  Revogam-se as disposições contrárias.

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ,
EM 18 DE MARÇO DE 2020.

JOÁS FERRAZ MICHETTI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 012/2020.

SÚMULA:  “DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO ITARARÉ, ESTADO DO PARANÁ E DISPÕE SOBRE AS
MEDIDAS TEMPORÁRIAS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DO PARA A
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19”.

O PREFEITO MUNICIPAL JOÁS FERRAZ MICHETTI, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO inicialmente as disposições contidas na Lei Federal nº 13.979,
de 06 de Fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia
de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde no
sentido de que os Países, Estados e Municípios redobrem o comprometimento
contra a pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, tendo em vista a possibilidade de
sérios danos e agravos à saúde pública, a fim de prevenir e evitar disseminação
da doença no Município de Santana do Itararé/PR;

CONSIDERANDO, finalmente, as disposições contidas no Decreto Estadual nº
4230, de 16 de março de 2020, com alteração dada pelo Decreto Estadual nº
4.258 de 17 de março de 2020;

DECRETA:

Art. 1°. Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA no
Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná em razão da pandemia
declarada em virtude de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
etiológico “novo coronavírus” – COVID 19.

Art. 2º. Fica autorizada a aquisição de bens e a contratação de serviços mediante
Dispensa de Licitação, consoante permissivo legal do artigo 4º da Lei federal nº
13.979/2020 c/c art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/1993, visando suprir as
necessidades do Município pelo período necessário ao enfrentamento da
pandemia.

§ 1º. A contratação emergencial decorrente do presente Decreto refere-se aos
bens e serviços necessários ao enfrentamento da pandemia e não poderá exceder
ao período declarado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) pelo Ministério da Saúde.

§ 2º. A contratação do fornecedor será disponibilizada mediante a publicação da
Nota de Empenho Diário Oficial do Município, contendo a qualificação do
fornecedor, quantidade e valor do bem ou serviço fornecido.

Art. 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus, serão adotadas pelas autoridades sanitárias as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
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d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

Art. 4°.  Ficam suspensas, a partir do dia 19 de março de 2020, por tempo
indeterminado:

I - A expedição, por parte dos órgãos competentes, de autorização para realização
de eventos.
II - A realização de atividades coletivas, programas municipais e eventos realizados
pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta,
em locais fechados ou em locais públicos que importem em aglomeração de
pessoas.
III - A realização de eventos, feiras e congêneres em praças e logradouros públicos.
IV - As aulas e atividade escolar da rede municipal de ensino;
V - O transporte escolar municipal;
VI - As oficinas e grupos oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência e
Ação Social no âmbito do CRASS;
VII – A “Escolinha de Futebol Furacão”;
VIII – Campeonatos de Futebol e congêneres, ainda que a competição seja
realizada ao ar livre.

§1º. Ficam igualmente suspensos, por tempo indeterminado, qualquer tipo de
evento, inclusive os esportivos, culturais, artísticos, políticos, científicos, comerciais,
religiosos e outros que reúnam grande quantidade de pessoas, ainda que se seja
realizado ao ar livre.

§2º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá providenciar os ajustes
necessários para o cumprimento do calendário escolar, após o retorno das aulas.

Art. 5°.  Para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus serão adotadas, através da Secretaria Municipal de Saúde, entre
outras, as seguintes medidas:

I - Suspender os atendimentos eletivos dos serviços públicos de psicologia,
fisioterapia, atendimentos odontológicos, mantendo os atendimentos de
emergência/indispensáveis para os munícipes;
II - Efetuar medidas para ampliar os atendimentos ao ar livre, com vistas à redução
da aglomeração de pacientes nas unidades de saúde e pronto socorro;
III - Convocar servidores públicos, que se encontram em período de férias ou licença
prêmio, para retorno imediato e suspender a concessão de novas férias para
servidores do setor;
IV - Solicitar o remanejamento provisório de funcionários de outros setores, com
vistas a formar grupos e desenvolver ações para enfrentamento do novo
coronavírus;
V - Efetuar o atendimento e marcação de consultas através de agendamentos.

Art. 6º.  As servidoras públicas que estão em período de gestação, os(as)
servidores(as) idosos(as) com mais de 60 anos e os servidores(as) portadores(as)
de doenças crônicas em geral e respiratórias deverão obrigatoriamente prestarem
seus serviços de maneira remota/teletrabalho, realizada diretamente de sua
residência, facilitada pelo uso de tecnologia e de comunicação.

Art. 7º.  As demais repartições públicas desenvolverão o atendimento
administrativo ao público somente através de agendamento, com vistas a evitar a
aglomeração de pessoas.

Art. 8°.  Os estabelecimentos bancários, agência dos Correios, bares, lanchonetes,
supermercados, academias e demais empresas do comércio em geral deverão
observar as seguintes regras:

§ 1º. Controle de acesso e permanência de pessoas no interior do
estabelecimento, não podendo haver aglomeração de pessoas em número acima
de 5 (cinco) frequentadores em ambiente fechado;

§ 2º. No caso de bares, lanchonetes, academias e supermercados o número de
frequentadores poderá exceder em dobro a quantidade prevista no § 1º, desde
que as pessoas respeitem distância mínima de 02 (dois) metros e haja eficiente
sistema de higienização aos frequentadores, devendo ser fornecido pelo
estabelecimento álcool em gel 70º ou elemento saneante eficaz, como sabão e
água;

§ 3º. O estabelecimento que não observar a regra prevista no presente artigo
será notificado a regularizar a situação e, caso não a faça, terá seu alvará de
funcionamento cassado e o estabelecimento será interditado

Art. 9º.  Fica recomendado aos estabelecimentos privados a adoção das seguintes
medidas sanitárias:

I - disponibilização de locais para clientes lavar as mãos com água e sabão com
frequência;
II - disponibilização de álcool em gel na concentração de 70% (setenta por cento);
III - disponibilização de toalhas de papel descartável; e
IV - ampliação da frequência de limpeza de piso, corrimão e maçanetas com
produtos à base de cloro e/ou álcool em gel na concentração de 70% (setenta por
cento).

Art. 10.  As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a situação epidemiológica regional ou local.

Art. 11. Casos omissos deverão ser submetidos à Secretaria Municipal de Saúde
para deliberação.

Art. 12.  Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ,
EM 18 DE MARÇO DE 2020.

JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 138/2020

O Senhor JOÁS FERRAZ MICHETTI, Prefeito Municipal de Santana do Itararé,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder o adicional de 1/3 constitucional sobre férias, visto que o
período de gozo já foi usufruído antecipadamente nos dias 02 de janeiro de 2020
a 31 de janeiro de 2020, às servidoras abaixo relacionadas:

    Nome                                              Matrícula                           Período aquisitivo
Alessandra D. F. Coutinho                 20824                      17/03/2019 a 16/03/2020
Fabiane de Souza                               20820                     17/03/2019 a 16/03/2020
Luciane de Souza                                20821                      17/03/2019 a 16/03/2020

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
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Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 18 de março de 2020.

JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020

Considerando-se as manifestações carreadas, a fundamentação jurídica
apresentada e a instrução do presente processo, Ratifico o ato da Comissão que
declarou dispensável a Licitação com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei
8.666/93 (lei de licitações e contratos) e Decreto 9.412/2018, a favor da empresa
LUIS FERNANDO LOPES MAXIMIANO - ME inscrito no CNPJ: 11.436.630/0001-
20, para o fornecimento de Bancos e Mesas de Concreto para a Praça Pública.
No valor de R$. R$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais).

Face ao disposto no artigo 26 da lei 8.666/93, vez que o processo se encontra
devidamente instruído.

Publique-se.

Santana do Itararé, 18 de março de 2020.

JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 REFERENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL 02/2020.

Às 09:00 horas do dia 17 do mês de março do ano de 2020, na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, reuniu - se a Pregoeira ALICE DAS
BROTAS SENE GUIMARÃES e sua equipe de apoio, Sra. MARIA NEUCI DE
ANHAIA SILVA e Sr. JOSE CARLOS DOS SANTOS, designados pela Portaria
Municipal 043/2019, para o ato de encerramento e abertura dos envelopes
referente ao Processo Administrativo n° 07/2020 referente ao Pregão Presencial
nº 02/2020, destinado a contratação de empresa especializada para
fornecimento de gás de cozinha – GLP , acondicionado em botijões de 13
kg, Dando início aos trabalhos compareceram as empresas OSWALDO
FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ: 34.877.794/0001-98 com sede
na cidade de Santana do Itararé/PR (doc. Anexo) e JOSÉ MARIA  RODRIGUES
GÁS - ME, CNPJ: 35.190.504/0001-04, com sede na cidade de Itaporanga/SP
(doc. Anexo). Insta salientar inicialmente que a participação no referido certame é
exclusivo para empresas sediadas no Município de Santana do Itararé/PR, à luz
da Lei Municipal nº 025/2016 e Lei Complementar Federal nº 123/2006, que dispõe
sobre o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Não obstante o
fato de existir 03 (três) empresas locais, no ramo pertinente ao objeto do presente
certame (o que pode ser vislumbrado através dos orçamentos colhidos como
base do Termo de Referência) somente 01 (uma) única empresa sediada no
Município apresentou proposta no dia e horário pré-definidos no Edital, qual seja
a empresa OSWALDO FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA - ME. Houve ainda a
participação da empresa JOSÉ MARIA RODRIGUES GÁS - ME , com sede no
Município de Itaporanga/SP. Destarte, a aplicação prática das referidas Leis, neste
caso concreto, se mostrou inócua, pois uma única empresa local demonstrou
interesse na participação, inviabilizando a concorrência, o que viola o princípio
da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Nem se diga sobre a
possibilidade de prosseguir o certame com as duas empresas presentes, pois
caso isso ocorresse seria violado o princípio da competitividade, uma vez que é
presumível que outras empresas deixaram de participar do referido certame pelo
fato do Edital estar expresso a menção da participação exclusiva para empresas
sediadas localmente. De certa forma houve uma restrição legal que impediu outras

empresas sediadas em outras regiões de apresentarem propostas neste certame.
Logo, a Pregoeira do Município opina pela revogação do presente certame,
devendo ser aberto novo pregão com ampla concorrência para que não haja
prejuízo ao interesse público primário. Portanto, encaminho os autos em sua íntegra
ao Chefe do Poder Executivo para decidir sobre o mérito desta licitação. Este
resultado será publicado no site oficial do município
www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial nada mais a ser tratado, eu ALICE
DAS BROTAS SENE GUIMARÃES, lavrei a presente ATA, que depois de lida e
achada conforme, vai devidamente assinada por mim, equipe de apoio e licitantes
presentes.

ALICE DAS BROT AS SENE GUIMARÃES    JOSE CARLOS DOS SANT OS
PREGOEIRA                                                      MEMBRO

MARIA NEUCI DE ANHAIA SILVA
MEMBRO

OSWALDO FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA – ME
Participante

JOSÉ MARIA RODRIGUES GÁS - ME
Participante
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ATA DE JULGAMENT O DAS (PROPOSTAS DE PREÇOS) PROCESSO Nº.
001/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2020 – PARA FIM DE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NO ANEXO I PARA O
PERÍODO DE 01/04/2020 Á 31/12/2020, OU SEJA, 09 (NOVE) MESES PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFICIAL  DO LEGISLATIVO.

As 09h: 00min do dia 16 de março do ano de 2020 (16/03/2020) na Secretária da
Câmara Municipal de Santana do Itararé - Estado do Paraná, sito a Rua Vereador
Virgílio de Sene nº. 38, na presença dos membros da Comissão de Licitação,
nomeados através da Portaria nº. 004/2019, de 06 de fevereiro de 2019, publicada
em 06 de fevereiro de 2019, Página 2, Edição nº. 1301, Diário Oficial do Município,
do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santana do Itararé – Paraná foi
apresentada as cotações de preços para avaliação de mercado, referente ao
Processo nº. 001/2020, Dispensa de Licitação nº. 001/2020, nos termos da Lei
nº. 8.666/93 atualizada pela Lei nº. 8.883/94 9.032/95, 9.648/98, suas alterações
posteriores e Decreto nº. 9.412/2018, para escolha do menor Preço, com objetivo
de contratar mediante dispensa de licitação em razão do valor empresa para fim
de fornecimento de Combustíveis descritos no Anexo I para período de 01/04/
2020 a 31/12/2020, ou seja, 09 (nove) meses para Câmara Municipal de Santana
do Itararé – PR, visando em suprir as necessidades do Veículo Oficial do
Legislativo. O senhor Presidente apresentou as cotações de preços para que
conferissem a sua inviolabilidade e em seguida passou a análise das propostas,
na qual verificou que as mesmas estão em conformidade com o processo de
Dispensa de Licitação e Artigo 24, Inciso II, Seção I, Capítulo II da Lei 8.666/93,
atualizada pela Leis 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 suas alterações posteriores e
Decreto nº. 9.412/2018, na ocasião verificou – se os valores apresentados pelas
empresas nas cotações de preços, descritas no processo e os valores estão em
conformidade com o corrente no mercado, dessa forma a Comissão Julgadora
procedeu ao devido julgamento; Analisadas as propostas apresentada, a
Comissão chegou ao seguinte resultado classificatório: 1º. CARVALHO DE PAIVA
E CIA LTDA, Empresa inscrita no CNPJ. 05.354.616/0001-84, Inscrição Estadual
902.67739-94 com sede na Avenida Avelino Vieira, 65, centro, Wenceslau Braz -
Paraná, CEP. 84.950-000, por apresentar o menor preço dos itens consultado,
ou seja, nas cotações de preços; E a Empresa ALTAIR COBALCHINI EIRELI,
inscrita no CNPJ. 00.397.777/000-87, com sede na Rov. Parigot de Souza PR-
092, s/n, KM279, Bairro Olho D’Água na cidade de Wenceslau Braz Paraná –
PR, Empresa FOX MILENIUM WENCESLAU BRAZ COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ. 24.220.959/0001-09 com sede a Av. Augusto
Paschoal da Silva, 650, Bairro Vila Toyoko na cidade de Wenceslau Braz – PR e
a Empresa PEDRO MALAQUIAS DA SILVA SOBRINHO EIRELI, inscrita no CNPJ:
03.474.275/0001-55 com sede a Av. Padre Antonio Otero Soares, 196 centro, na
cidade de Santana do Itararé – PR, apesar de apresentarem suas cotações de
seus preços estão com preço à maior dos valores apresentados pela Empresa
classificada; Desta forma opinamos para contratação dos Itens consultado no
Anexo I do certame licitatório da Empresa CARVALHO DE PAIVA E CIA LTDA,
por apresentar o menor preço circulante no mercado conforme análise feita no
certame; Cientes dos valores a comissão proferiu a decisão no sentido de julgar
o objeto da Dispensa de Licitação em favor da Empresa CARVALHO DE PAIVA
E CIA LTDA, considerando o menor preço do mercado; Na seqüência foi submetido
o presente procedimento para apreciação do Senhor Presidente da Câmara
Municipal Gilson Rosa Pereira que comunicou a Comissão e aos presentes sobre
aceitação da proposta do vencedor, e que juntamente com o Presidente da
Comissão aguardariam o prazo previsto em Lei para Adjudicação e Homologação
do certame em favor da empresa vencedora. Nada mais havendo a constar, eu
Pedro José da Silva, Presidente da Comissão de Licitação lavrou á presente
ATA, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim,
pelos membros da Comissão de Licitação e Pelo Presidente da Câmara Municipal.

Santana do Itararé em, 16 de março de 2020.
___________________________ ___________________________
Pedro José da Silva             Alice das Brotas Sene Guimarães
Presidente da Comissão Relator
__________________________ ___________________________
Gilson Rosa Pereira            Eder de Jesus Silveira
Presidente da Câmara Membro
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