
 

 

 

RELATÓRIO FINAL  
 

REFERÊNCIA: Descumprimento da clausula do Edital de concorrência Pública 03/2018, 

fundamentada na lei 8.666/93, bem como descumprimento do art. 5º e 8º da lei 699/2017 anexo 

ao edital.  

 art. 5º § Gerar no Mínimo 4 empregos. 

 art. 8.º § 1º (para a opção de forma parcelada de pagamento, o atraso de 03 (três) ou 

mais parcelas implica na rescisão automática do termo). 

 

EMPRESA: M.B. de Matos Eireli 

CNPJ: 00.185.121/0001-55 

A presente Comissão Processante Permanente foi instaurada através da Port. N.º 

91/2021, de 23 de fevereiro de 2021, para apuração de irregularidades e aplicação das 

penalidades previstas no Edital acima citado. 

Este relatório originou-se a partir do comunicado da Secretaria de Administração, 

representada pela secretária Aline Alexandre Frantz, onde solicita providências relativas quanto 

a empresa acima supramencionada pelo descumprimento das cláusulas do Edital de 

concorrência Pública 03/2018, bem como descumprimento do art. 5º e 8º da lei 699/2017 anexa 

ao edital de concorrência Pública, , referente a empresa MB DE MATOS EIRELI  inscrita no 

CNPJ de nº 00.185.121/0001-55 , onde o gestor requereu a abertura de PAS – Processo 

Administrativo Sancionador sob o nº 05/2021, através da Portaria instauração de processo 

administrativo sancionador nº 316/2021. 

 

DA CONSTATAÇÃO 

A Seção de concorrência Pública o qual visava Alienação de imóveis de propriedade da 

Prefeitura de Santa Carmem, onde várias empresas apresentaram propostas listadas no Edital, 

tendo a empresa MB DE MATOS EIRELI ofertou o melhor preço para os itens do certame, 

conforme abaixo relacionado. 

 

                          Porém, o Licitante ofertou a proposta em 03 lote Sendo: 

Lote 01– S-3- A-04 no valor de 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais) 

Lote 02– S-3- A-05 no valor de 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais) 



 

 

Lote 03– S-3- A-05 no valor de 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais) 

No entanto a Empresa não cumpriu com a Clausulas do Edital décima do edital de 

concorrência Pública, referente aos pagamentos, e até a data do dia 19/09/2019 a empresa 

efetuou 03 cauções, no valor total de R$ 14.640,00 e somente 14 parcelas no valor total de R$ 

17.978,94 deixando de pagar as demais parcelas existentes. E não cumprindo o que determina 

a lei 699/2017 anexo ao Edital 03/2018, a mesma não se encontra em atividade, não atendendo 

o art. 5º parágrafo 1º (gerar no Mínimo 4 empregos). E assim descumprindo o objetivo do 

loteamento industrial na geração de empregos.   

A lei tem por objetivo fomentar o desenvolvimento industrial, comercial e de 

prestadores de serviços do município de Santa Carmem e a consequente geração de renda. e 

assim constatamos que a empresa se encontra sem atividades, definitivamente abandonada, não 

cumprindo com o objetivo do projeto. (foto anexo ao processo). 

Após o contato com Senhor Douglas através do telefone n. º (65) 9.9600-9241 memo 

nos informou que há interesse de desistência, informando somente via telefone, a comissão 

notificou a empresa concedendo prazo pra defesa previa, sendo que a mesma não se manifestou. 

Sendo assim a comissão nomeou um defensor para seguimento do processo. 

 

DA DECISÃO 

 Diante do exposto, evidenciado o descumprimento nos autos por parte da empresa 

supracitada, não cumprindo com o compromisso assumido no conforme edital de concorrência 

pública 03/2018. 

Fica decidido a retomada da área cedida e como título de multa a caução depositada em 

favor da Prefeitura no valor de R$ 14.640,00 

serão devolvidas em conta específica da empresa assim que finalizar o processo, as 14 

parcelas pegas dos lotes totalizando R$ 17.978,94 

A empresa fica impedida de participar de nova licitação conforme art. 86 § III da lei 

8.666/93.  (Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos). 
Santa Carmem - MT, 29 de dezembro de 2021. 
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