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ATOS PODER EXECUTIVO 

 

 
 
 

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Tacima 

Praça João Ferreira da Silva, 366 – Centro 
Secretaria Municipal do Acompanhamento da Gestão e do Controle Interno 

 
COMUNICAÇÃO 

 
CM Nº 0002/2022 – SEAGECI 
  
Jurisdicionado: 11.907.806/0001-84 - Fundo Municipal de Saúde de Tacima 
 
 
O Município de Tacima, Estado da Paraíba, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E DO CONTROLE INTERNO, neste ato representado 
pela Secretária, Senhora LAÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA, vem apresentar 
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. 
 
I – DO OBJETO 
 
Trata-se de procedimento de CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES referente ao 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS emitida para a empresa: DROGARIA BOA 
VISTA EIRELI em 09/05/2022 em consonância com o Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 00018/2022 e CT nº 00042/2022. 
 
II – DA SÍNTESE 
 
A empresa DROGARIA BOA VISTA EIRELI foi declarada vencedora do certame em 
epígrafe, e convocada no dia 04/05/2022 a cumprir o estipulado no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA:  
6.0.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
O vencedor deverá arcar com os custos de um exemplar mensal (atualizado) da revista e 
entregar à Administração para que acompanhe as compras, fiscalizando as marcas e 
preços. 
Após o conhecimento por este Controle Interno que a empresa não realizou a entrega do 
referido exemplar e o contrato nº 00042/2022 foi gerado no dia 09/05/2022 em favor da 
mesma, este órgão controlador entende que a ENTREGA MENSAL DO EXEMPLAR é 
parte essencial da execução do referido contrato e a recusa injustificada por parte da 
empresa de atender ao que foi previamente estabelecido nas especificações de certame 
licitatório, constitui descumprimento das obrigações assumidas e ocasionaria a 
impossibilidade desta administração proceder com a contratação da mesma. 
Como a empresa até o momento não apresentou justificativa para o atraso na entrega do 
exemplar da revista, e: 
CONSIDERANDO artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - 
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.   
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências. 
CONSIDERANDO LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 - Institui, no âmbito da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, e dá outras providências. 
A entrega do EXEMPLAR é parte inerente a execução do OBJETO licitado tanto quanto o 
fornecimento dos medicamentos, bem como a emissão, acompanhamento e fiscalização 
dos pedidos depende das informações contidas na revista. 
Desta forma concedemos a empresa o prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento 
ou do conhecimento desta, para que a empresa manifeste posicionamento acerca da 
ENTREGA do exemplar e que a publicação do contrato com esta edilidade somente 
ocorrerá mediante cumprimento das obrigações assumidas ao participar da referida 
licitação, estando sujeitos as penalidades previstas na cláusula décima segunda do 
contrato, sem prejuízo do que dispõe a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93. 
  Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para 
eventuais esclarecimentos. 
 
Tacima – PB, 09 de Maio de 2022. 
 
 
 

SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA 
Diretora do Departamento de Licitações, Contratos e Convênios 

 
 

LAÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 
Secretária do Acompanhamento da Gestão e do Controle Interno 
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Secretário Municipal de Saúde 

 
 

LUÍS RODRIGUES SOBRINHO 
Prefeito Municipal 

 


