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NOTIFICAÇÕES 

Gabinete do Prefeito 
 
 
 
 
NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. 
 
EMPRESA NOTIFICADA: A COSTA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEÚTICOS LTDA, CNPJ: 
02.977.362/000-53, Endereço: Rua João 
Quirino, nº. 548 – Catolé – Campina 
grande/PB.  
 

Pelo presente fica NOTIFICADA a 
empresa A COSTA COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS LTDA, 
CNPJ: 02.977.362/000-53, Endereço: Rua João 
Quirino, nº. 548 – Catolé – Campina 
grande/PB, vencedora do certame, na 
modalidade de Pregão Presencial nº 
00006/2021, contrato nº. 00020/2021 para o 
fornecimento de medicamentos de uso geral 
destinados ao Programa de Saúde da Família e 
medicamentos para Farmácia Básica, foi 
devidamente contratada para fornecer 
medicamentos ao Fundo Municipal de Saúde, 
deste Município. Ocorre, todavia, de acordo 
com quatro comunicados da Farmacêutica Dra. 
Tais Cristina da Silva Francelino, a qual informa 
que apesar das constantes cobranças para a 
entrega dos produtos contratados, a empresa 
não os estar fornecendo como solicitado, 
prejudicando a essencial e regular prestação 
dos serviços de saúde, em franco prejuízo ao 
interesse público e coletivo. Por certo, o não 
fornecimento dos medicamentos, objeto do 
contrato de nº 00020/2021, caracteriza 
descumprimento de obrigação contratual 
assumida, conforme prevê a Cláusula Nona, 

assim redigida: " CLÁUSULA NONA – DAS 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:  
a) Executar devidamente o fornecimento 
descrito na cláusula segunda do presente 
contrato, dentro dos melhores parâmetros de 
qualidade estabelecidos para o ramo de 
atividade relacionado ao objeto contratual, com 
observância dos prazos estipulados.  
g) Manter durante a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no respectivo processo 
licitatório Pregão Presencial nº. 00006/2021, 
nos termos do Art. 55, XIII, Lei 8.666/93. 
Ademais, a Cláusula Décima Segunda, prevê 
que as penalidades pelo descumprimento 
contratual, nestes termos:" CLÁUSULA 
DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES – 
As seguintes penalidades previstas nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/93, bem como as demais 
penalidades cabíveis, de acordo com a Lei 
Federal nº. 10.520/2002, e) Ficam as partes 
sujeitas às penalidades previstas na Lei 
Federal 8.666/93, em caso de descumprimento 
das cláusulas deste instrumento, salvo 
ocorrências de força maior, plenamente 
justificável, importando para a parte faltosa, no 
pagamento de multa de 10% (dez por cento) do 
valor contrato. 

Por certo, o não fornecimento dos 
medicamentos, objeto do contrato de nº 
00020/2021-CPL, caracteriza descumprimento 
de obrigação contratual assumida, conforme 
prevê a Cláusula Segunda, assim como a 
"CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATADO – Fica a Contratada obrigada a 
entregar o objeto referido durante a vigência do 
contrato e no prazo estipulado acima, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, bem 
como manter todas as condições de habilitação 
e qualificação previstas no edital do Pregão 
Presencial nº 00006/2021, nos termos do Art. 
55, XIII, Lei 8.666/93." Ademais, a Cláusula 
Decima Segunda, prevê que as penalidades 
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pelo descumprimento contratual, neste termos:" 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES – 
Ficam as partes sujeitas às penalidades 
previstas na Lei Federal 8.666/93, em caso de 
descumprimento das cláusulas deste 
instrumento, salvo ocorrências de força maior, 
plenamente justificável, importando para a 
parte faltosa, no pagamento de multa de 10% 
(dez por cento) do valor contrato."  

No particular, o art. 86 da Lei 8.666/93, 
aplicável ao caso concreto, textua: “Art. 86. O 
atraso injustificado na execução do contrato 
sujeitará o contratado à multa de mora, na 
forma prevista no instrumento convocatório ou 
no contrato. § 1o A multa a que alude este 
artigo não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as outras sanções previstas nesta Lei. § 2o A 
multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será 
Ainda, arremata a legislação que trata de 
licitações: “Art. 87. Pela inexecução total ou 
parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado 
as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, 
na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato; III - suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.”  
Neste sentido, determina-se o imediato 
fornecimento dos medicamentos, na 
quantidade já solicitada pela administração 
municipal, a fim de evitar danos irreparáveis 
aos usuários do sistema municipal de saúde. 

Acaso, ultrapassado o prazo de 24 (vinte e 
quatro horas) horas, tal agir não se concretizar, 
proceda-se a abertura de procedimento 
administrativo, para a aplicação do que se 
entender de direito. Assim sendo, fica a 
empresa notificada para querendo, apresentar 
defesa, no prazo legal, sob pena de revelia e 
confissão. 
Dona Inês-PB, 23 de julho de 2021. 

 
 

Antônio Justino de Araújo Neto 
Prefeito 

 
 

 
LICITAÇÕES 

Gabinete do Prefeito 
Sec. Mun. de Administração e Finanças 

 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
AVISO DE DISPENSA 

DISPENSA Nº: 0296/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, 
torna público que fará realizar Processo de 
Dispensa para Serviços, dando conhecimento 
aos interessados do objeto: Serviços de 
limpeza e manutenção dos ares-
condicionados das escolas, sede e demais 
prédios da Secretária Municipal de 
Educação e Cultura. O detalhamento dos 
serviços por unidade escolar encontram-se 
em documento anexo a esta solicitação, em 
conformidade com o § 3º art. 75 da Lei 
14.133/2021 e suas alterações posteriores. Os 
interessados em participar do processo, 
deverão enviar suas propostas até o prazo 
mínimo de 3 (três) dias úteis após a 
publicação, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, 
situada na Av. Major Augusto Bezerra, 02 - 
Centro - CEP: 58.228-000 - DONA INÊS - PB. 

DONA INÊS, 23 de julho de 2021. 

FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO 
GOMES 

SECRETÁRIA 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

RATIFICAÇÃO 

DISPENSA Nº: 0291/2021 
Registro CGM Nº: 21-00348-3 

Nos termos dos elementos constantes da 
respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, nos termos do inc. I e II, Art. 75 da Lei 
Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações 
posteriores, referente a DISPENSA Nº 
0291/2021, que objetiva: Prestação de serviços 
de Consultoria para elaboração do PLANO 
MUNICIPAL DE TURISMO; RATIFICO o 
correspondente procedimento do seu objeto a 
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - 
SEBRAE/PB - R$ 1.500,00. 

DONA INÊS, 23 de julho de 2021. 

 

ANTÔNIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO 
PREFEITO 

 


