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DECRETO Nº. 1.152, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

Instauração de processo administrativo para apuração 
de eventual aplicação de sanção administrativa à 
contratada Matorf Construtora de Obras Ltda e dá 
outras providências. 

 

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

legais conferidas pelo art. 62, VII da Lei Orgânica do Município, e pelo disposto no art. 86 e 

seguintes da Lei n. 8.666/93 e 
 

CONSIDERANDO QUE 
 
A empresa Matorf Construtora de Obras Ltda, quando ainda possuía como razão social 

Marcos Antonio Ferrari Ramos ME, consagrou-se vencedora da Concorrência n. 01/2016-PMQ com a 
finalidade de executar a obra de engenharia civil denominada “super creche” (creche padrão FNDE), 
conforme termos do contrato n. 62/2016-PMQ. 

O prazo inicial de execução do contrato era de  300 dias, contados do 10º dia da emissão 
da Ordem de Serviço, conforme disposto na Clausula Quarta do Contrato n. 62/2016-PMQ, o que 
tinha como data final o dia 10 de setembro de 2016 para termino da obra. 

Após onze aditamentos contratuais, sob suas devidas justificativas, o contrato passou a ter 
como prazo final de execução da obra o dia 22 de novembro de 2018. 

Conforme pareceres técnicos do Engenheiro Civil do Município e ofício da Secretária de 
Educação, vê-se que não há prazo suficiente para que a Contratada finalize a execução do contrato, 
em razão de que restam poucos dias e ainda há aproximadamente 30% da obra a ser executada. 

A teor dos inc. I a V do art. 78 da Lei 8666/93, a contratada, teoricamente, constitui motivo 
para rescisão contratual na forma unilateral. 

Teoricamente a contratada poderá sofrem além da rescisão unilateral do contrato as penas 
previstas do art. 80 e 86 e seguintes da Lei 8.666/93, além do previsto nas cláusula contratuais, 
sem prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis ao caso em apreço 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Determino a instauração de Processo Administrativo para apuração de eventual 

aplicação de sanção administrativa, prevista na lei n. 8.666/93, à empresa Matorf Construtora de 
Obras Ltda, inscrita no CNPJ sob n. 12.953.704/0001-68, contratada pelo contrato n. 62/2016-PMQ, 
em decorrência dos motivos descritos no protocolo n. 25043, cuja cópia integral deve ser levada a 
conhecimento da Contratada para defesa. 

 
Art. 2° Ficam nomeados os servidores Gerson José Rogoski, Eva das Neves Zepchouka 

Socek e Rosana Lechinoski Kemp para compor a Comissão Especial do Processo Administrativo, os 
quais terão a função de Presidente, membro e secretário, respectivamente. 

 
Art. 3° A Comissão Especial terá como função principal a colheita de provas para instrução 

do respectivo processo, em observância do disposto na Lei n. 8.666/93, do ato convocatório da 
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Concorrência n° 01/2016-PMQ e dos princípios basilares da Administração Pública, em especial os 
princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e ao final lavrar relatório final para decisão do Chefe 
do Poder. 

 
Parágrafo Único – O presidente da Comissão terá poderes de requisitar quaisquer 

documentos, junto a Administração Pública ou junto a particulares, para a devida instrução 
probatória. 

 
Art. 4º A comissão terá o prazo de 45 dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do 

Relatório Final, admitindo-se prorrogações. 
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor nesta data, produzindo seus devidos efeitos. 
 
Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, em 07 de novembro de 2018. 

 

 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita do Município de Quitandinha 


