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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
• 2ª Notificação Licitação: Pregão Presencial n° 012/2016/SRP 

Processo Administrativo n° 027/2016 Contrato: Contrato n° 075/2016 - 
Objeto: Fornecimento de material gráfico para atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde do Município de Amargosa. 
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ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 
CNPJ: 13.825.484/0001-50 

Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia  CEP: 45.300-00 
Telefax: (75) 3634-3977 / 3634-3747 /3634- 3143 / 3634-3882 

prefeituradeamargosa@hotmail.com 

 
 2ª NOTIFICAÇÃO 

 
NOTIFICANTE: Prefeitura Municipal de Amargosa – Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças 
NOTIFICADA: M B O DO LAGO - ME. 
CNPJ: 17.466.193/0001-73 

ENDEREÇO: Avenida Luiz Viana, n  66, Centro, Santo Antonio de Jesus  BA  CEP. 44.571-019,  

E-mail: joaotberio@hotmail.com, Tel. (75)98801-3062. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial n° 012/2016/SRP - Processo Administrativo n° 027/2016 
CONTRATO: Contrato n° 075/2016. 
OBJETO: Fornecimento de material gráfico para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Amargosa. 

 
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE 

AMARGOSA, no uso de suas atribuições legais, vem, com vistas a proporcionar a esta 
empresa o direito previsto no Parágrafo Único do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificar esta 
empresa acerca dos fatos seguintes: 

 
1 - A Sra. SAMILY SILVEIRA GONÇALVES REBOUÇAS, Secretária Municipal de 

Saúde, noticiou aos 23/08/2016, que esta empresa não vem cumprindo prazo de entrega dos 
materiais conforme Edital do Pregão Presencial em epígrafe.  

 
2 - Igualmente, noticia a mesma que esta empresa tem atrasado a entrega dos materiais 

gráficos prejudicando o andamento das atividades nas Unidades de Saúde e Hospital 
Municipal que necessitam dos formulários na execução dos serviços de atendimento aos 
pacientes. 

 
3 – De acordo com o contrato 075/2016 na CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DA 
CONTRATADA:  
 

I -  garantir que todo serviço solicitado seja entregue com celeridade ao CONTRATANTE, 
no endereço por este indicado; 
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II -  efetuar o refazimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto, no prazo 
estabelecido neste contrato; 

III -  comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade 
constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

 
Considerando que as autorizações de fornecimento foram enviadas a empresa nos dias 

22/07 e 18/08 conforme documentos anexos, e que o prazo para entrega dos materiais é de 5 
úteis dias, por tanto, um atraso de 21 dias úteis, fica esta empresa notificada mais uma vez a 
apresentar as razões do atraso no prazo de dois dias, sob pena das sanções previstas no 
contrato: 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

 
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará 

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 
I - advertência; 
 
1) multa de: 

a)  0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato em caso de 
atraso injustificado na execução do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b)  0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por ocorrência de 
descumprimento das obrigações assumidas.  

c)  10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por 
período superior ao previsto na alínea “a” ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

d)  30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 

 
II - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
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III - 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(A) CONTRATADO(A) ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior. 

 
 

Outrossim, comunicamos a Vossa Senhoria que o Processo Administrativo encontra-se 
desde esta data com a vista franqueada ao interessado. 
 

Amargosa, 24 de agosto de 2016. 
 
 

Joanito Aguiar Esteves  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 
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