
 

Santa Carmem, 07/02/2022 
 
 

 
DESPACHO  DO PREFEITO 

 

PROCESSO: 05/2021    
OBJETO:  Reversão do imóvel alienado de propriedade da prefeitura municipal de Santa 

Carmem, denominado LIC loteamento industrial 

EMPRESA:  M.B. de Matos 

CNPJ N.º 00.185.121/0001-55  

 

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

Lote 01– S-3- A-05 no valor de 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais) 

Lote 01– S-3- A-06 no valor de 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais) 

 

 Analisando o processo Supracitado, defiro a decisão nos termos do relatório 

final do processo autuado pelo PAS e da procuradoria Jurídica do Município, estando de 

acordo com todos os motivos expostos no relatório final do processo. 
Quanto ao 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 

Será devolvida 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). 

 

 

 



 

Conforme exposto, a empresa M.B de Matos Eireli, deverá apresentar defesa 

prévia no prazo de 10 (dez) dias dos fatos narrados, em atenção aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório. 

No caso que a empresa não apresente manifestação no período concedido 

servidor que designando, encarregará da defesa do acusado. 

Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do Município, encaminhando 

em seguida para o acusado e para comissão do PAS a fim do conhecimento da presente 

decisão e devida providências. 

 

 

 
                                                      Rodrigo Audrey Frantz 

Prefeito Municipal 


