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DECRETO Nº 1.174, DE 23 DE JANEIRO DE 2019. 

 
 

Reconhece a extinção do contrato nº 
62/2016 PMQ. 

 

 

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

atribuições, com base nos fundamentos apresentados; 

Considerando que o contrato 62/2016 – PMQ, firmado por esta prefeitura com a 

empresa MATORF CONSTRUTORA DE OBRAS (MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS - ME), 

para construção da Super Creche no bairro “Vila Prado” teve seu prazo de vigência de 

conclusão expirado em 30 de novembro de 2018, por força do prazo fixado no 11º aditivo 

contratual de 14 de junho de 2018, considerando que a obra encontra-se até o momento 

não concluída pela contratada; 

Considerando principalmente a imperiosidade de se dar seguimento a construção 

do prédio a fim de dar a este a finalidade pública a que se destina, que é de abrigar uma 

creche pré-escola, agravado ainda, pela urgência em atender as crianças deste município 

que encontram-se na fila de espera por vagas; 

Considerando que as tentativas de negociação estabelecidas com a empresa 

contratada no sentido da mesma retomar a obra, cumprindo assim o contrato, restaram 

infrutíferas; 

Considerando a necessidade de rompimento contratual para que se possa abrir o 

novo procedimento licitatório para contratação de empresa para retomar e concluir a obra 

que é custeada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica extinto o contrato nº 62/2016 – PMQ, celebrado com a empresa 

MARCO ANTONIO FE FERRARI RAMOS E CIA LTDA ME (MATORF CONSTRUTORA DE 

OBRAS LTDA), em virtude ao exaurimento do prazo de sua vigência. 

 

Art. 2º Cumprida a disposição do artigo anterior, determino a IMEDIATA 

instauração do processo licitatório de contratação de nova empresa para o 

prosseguimento da obra “supercreche Vila Prado” identificada como nº 1001907 PAC 2 – 
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CRECHE PRÉ ESCOLA 001 (junto ao SIMEC-FNDE). 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeita,  

Quitandinha, 23 de janeiro de 2019. 

 

 

Maria Júlia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal 


