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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
Secretaria de Governo 

Departamento de Compras e Licitações 
 

 

“COMUNICADO N.º 088/2022” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2017, de 21 de setembro de 2017, levada a efeito pelo Processo 

Licitatório n.º 109/2017, para a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vale-alimentação 

em formato de cartões eletrônicos/magnéticos personalizados aos servidores da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O Prefeito do Município de Matão, Estado de São Paulo, Sr. APARECIDO FERRARI, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA, que após processo administrativo e com a garantia de 

ampla defesa e contraditório e Parecer dos setores responsáveis e competentes, resolveu RESCINDIR o 

CONTRATO N.º 380/2017, celebrado aos 18/10/2017, entre a Municipalidade e a sociedade empresária 

SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA EIRELI, oriundo 

da licitação em referência. 

Em decorrência da Rescisão, adota-se as seguintes providências: 

a) Conceda-se prazo improrrogável de 48 horas a contar da disponibilização do inteiro teor do 

Documento onde consta as justificativas de Rescisão, ou seja, até as 17:00 horas do dia 

11/05/2022, para que a SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE 

CADASTRO E COBRANÇA EIRELI forneça a municipalidade a relação que conste o nome, 

número do cartão e valor dos créditos existentes até o dia 08/05/2022, para fins de ressarcimento 

dos beneficiários dos cartões; 

b) Disponibilize-se a empresa, Número de conta, Agencia e Banco em que devem ser depositados 

os recursos para suportar o ressarcimento aos beneficiários dos créditos existentes na forma 

solicitada na alínea anterior; 

c) Notifique-se a empresa que preste contas até as 17:00 horas do 13/05/2022 das providências 

adotadas referentes a alínea “b” acima referida. 

Comunica ainda que cópia do Processo será disponibilizado no dia 09/05/2022 no site da Prefeitura 

para fins do cumprimento da publicidade dos atos. 

Fica desde já consignado que no caso de não cumprimento das medidas de ressarcimento, a 

Prefeitura fará a execução da Garantia do Contrato (Carta Fiança 1336-001/21 da XMB Digital no valor de R$ 

493.627,20) para fins de cobrir eventuais prejuízos financeiros dos beneficiários nos termos da Lei, sem prejuízo 

de medidas administrativas ou judiciais caso necessário para garantia dos créditos aos beneficiários. 

Ato continuo, após esgotados os prazos para as providências das alíneas de “a” até “c” acima 

referidas, em caso de cumprimento ou não pela contratada, elabore-se relatório pormenorizado das medidas 

adotadas e das providencias tomadas e tornem os autos conclusos a este Gabinete para adoção e dosimetria 

das penalidades a serem impostas a empresa em razão da rescisão ora determinada. 

Cumpra-se! 

Publique-se! 

Matão, 05 de maio de 2022. 

 

 

SR. APARECIDO FERRARI 
PREFEITO DE MATÃO 


