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DECRETO Nº. 1.112, DE 06 DE JUNHO DE 2018. 

 
Concede prazo para regularização para 
taxistas e licitantes da Concorrência 
01/2017-PMQ e dá outras providências. 

 

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais;  

Considerando o contido na Noticia de Fato n. MPPR – 0124.17.001713-9, que considerou 

os Certificados emitidos pela empresa CASTRANS sem validade; 

Considerando que os taxistas e licitantes que estão participando da Concorrência n. 

01/2017-PMQ e realizaram o curso de taxista com a empresa CASTRANS foram induzidas a 

erro, agiram de boa-fé; 

Considerando que a simples anulação dos referidos certificados e a posterior anulação 

da concorrência já realizada e da inabilitação dos licitantes que apresentaram o referido 

certificado ocasionará sérios prejuízos administrativos e de direito da execução do serviço 

público de taxi; 

Considerando que a concessão de prazo para regularização deste vício é o caminho mais 

razoável e que atende o interesse público 

 
DECRETA 

 
Art. 1° Fica concedido o prazo de 60 dias, contados da publicação da mesma, para 

que os taxistas e os licitantes que participam da Concorrência n. 01/2017-PMQ, que possuem 

Certificado de Curso de Taxista e emitido pela Empresa CASTRANS, realizem novo curso, 

conforme disposto no inc. II do art. 3º da Lei 12.468/2011. 

Parágrafo único – findado o prazo no caput deste artigo e não cumprido pelo 

beneficiário, este terá sua outorga revogada ou será inabilitada da Concorrência n. 01/2017-

PMQ. 

Art. 2º Fica suspensa a Concorrência n. 01/2017-PMQ até findar o prazo acima 

concedido ou até os licitantes apresentem os devidos certificados em substituição do certificado 

invalidado.  

Art. 3º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrária. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, 
Estado do Paraná, em 06 de junho de 2018. 
Gabinete da Prefeita 

 
 

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK 
Prefeita Municipal 


