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“COMUNICADO N.º 136/2021” 

 

REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO x M.B.V.L. COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS – ME – CNPJ 18.130.221/0001-40 – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO 

oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2021, de 25 de fevereiro de 2021, levado a efeito 

através do Processo Licitatório n.º 011/2021, cujo objeto compreende o REGISTRO DE PREÇOS 

para a “AQUISIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR – HORTIFRUTIGRANJEIROS”, para Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, SR. APARECIDO FERRARI, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o imotivado descumprimento das regras do edital, do contrato e 

da Lei de Licitações por parte da contratada M.B.V.L. COMÉRCIO DE  PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS – ME, CNPJ 18.130.221/0001-40,  declara a RESCISÃO UNILATERAL DO 

CONTRATO, com a aplicação das sanções de: multa moratória de 0,3% entre os dias 21/06 a 

30/06/2021, no importe de R$ 21.929,44 (vinte e hum mil, novecentos e vinte e nove reais e 

quarenta e quatro centavos), a multa indenizatória de 10% sobre o valor total do contrato 

importe de R$ 73.098,12 (setenta e três mil, noventa e oito reais e doze centavos), 

redundando em R$ 95.027,56 (noventa e cinco mil, vinte e sete reais e cinquenta e seis 

centavos), sem prejuízo da aplicação, nos termos da Lei, da suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 2 (dois) 

anos; declarando a empresa inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

enquanto perduraram os motivos determinantes da punição, ou seja, desde que efetue o 

ressarcimento pelos prejuízos causados, até o final do prazo da suspensão de 2 (dois) 

anos.  

Palácio da Independência, aos 02 de julho de 2021. 

 

      

 

SR. APARECIDO FERRARI 
PREFEITO DE MATÃO  


