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PORTARIAS
PORTARIA Nº 105 DE 10 DE AGOSTO DE 2020

Considerando as recomendações de afastamento 
de suas atividades por funcionários públicos com 
suspeitas de COVID-19 ou com contatos de pessoas 
que apresentaram sintomas;

Considerando que o afastamento dos funcionários do 
ambiente de trabalho a fim de aguardar o resultado 
dos exames é a melhor forma de prevenção quanto a 
contaminação.

O Prefeito do Município de Tamarana, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a todos os servidores públicos 
Municipais o cumprimento das exigências dos 
protocolos de saúde em razão da pandemia do novo 
Coronavírus - COVID-19.

Art. 2º - Todos os servidores públicos Municipais 
que apresentarem qualquer sintoma gripal, deverão 
comunicar imediatamente a sua Chefia imediata e 
notificar a Secretaria Municipal de Saúde que indicará 
os protocolos necessários.

Art. 3 º - Ao notificar a Secretaria de Saúde, se houver a 
indicação de isolamento social, o servidor sob suspeita, 
deverá, obrigatoriamente se afastar das suas funções 
laborais presenciais, informar a sua Chefia e encaminhar 
via e-mail ou por foto em Aplicativo de WhatsApp o 
Atestado Médico.

Art. 4º - Os servidores públicos municipais com 
suspeita ou testados positivo para COVID-19 deverão 
permanecer em isolamento social em seu endereço 
residencial durante todo o período estipulado no 
Atestado.

Parágrafo 1º - O não cumprimento do isolamento 
social previsto no caput deste artigo poderá ensejar em 
falta grave do servidor, com abertura de Processo de 
Sindicância para apuração e penalidade previstas em 
Lei.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revagadas as disposições contrárias.

Tamarana, 10 de agosto de 2020.

ROBERTO DIAS SIENA
Prefeito

CLAUDINEI DIAS ATHAYDE
Procurador Geral
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RATIFICAÇÃO 

Considerando estarem presentes os pressupostos 
autorizadores da legislação que rege a matéria, 
RATIFICO os termos das razões lançadas no presente 
procedimento, e AUTORIZO a contratação por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, a empresa MULTIHOSP 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, inscrita no CNPJ: 32.421.421/0001-82, para 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, para a secretaria 
Municipal de saúde, com fornecimento imediato, de 
materiais hospitalares, sendo luvas de procedimentos, 
conforme demanda, com o valor total de R$ 27.540,00 
(Vinte e Sete Mil Quinhentos e Quarenta Reais), com 
fulcro no art. 24 inciso II e IV, da Lei Federal n° 
8.666/93 e Lei Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 
2020, que  dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência  de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Novo Coronavírus.
E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a 
presente ratificação e autorização sejam publicadas no 
Diário Oficial do Município, conforme prevê o art. 26, 
caput, do mesmo Diploma Legal.

Tamarana-Pr, 10 de Agosto de 2020.

ROBERTO DIAS SIENA
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO 

Considerando estarem presentes os pressupostos 
autorizadores da legislação que rege a matéria, 
RATIFICO os termos das razões lançadas no 
presente procedimento, e AUTORIZO a contratação 
por DISPENSA DE LICITAÇÃO, a empresa R N 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita 
no CNPJ: 37.716.146/0001-48, para AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL, para a secretaria Municipal de saúde, 
com fornecimento imediato de materiais hospitalares, 
sendo Avental Cirúrgico Descartável, conforme 
demanda, com o valor total de R$ 11.800,00 (Onze Mil 
e Oitocentos Reais), com fulcro no art. 24 inciso II e 
IV da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Nº 13.979, DE 
6 DE FEVEREIRO DE 2020, que  dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência  de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
Novo Coronavírus.
E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a 

presente ratificação e autorização sejam publicadas no 
Diário Oficial do Município, conforme prevê o art. 26, 
caput, do mesmo Diploma Legal.

Tamarana-Pr, 10 de Agosto de 2020.

ROBERTO DIAS SIENA
Prefeito Municipal
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