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ATOS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

NOTIFICAÇÃO ATRASO DE ENTREGA DE 
MERCADORIAS 
 
Ilustríssima Senhora 
MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR 
Representante Legal Perante o Pregão Presencial nº 
4 – e /2021  
HM COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 
 
A Prefeitura Municipal de Marianópolis – TO, 
vem por meio de seu Setor de Compras e; 
 
Considerando os termos das Atas de Registro de 
Preços nº 4 – e /2021 oriundas do Processo 
Licitatório nº 4 – e /2021 – Pregão Presencial SRP nº 
4 – e /2021, cujo objeto é Registro de preços 
visando a aquisição de Aquisição de 
medicamentos, testes Rápidos e equipamentos de 
Fisioterapia, o qual esta empresa configura como 
uma das fornecedoras registradas; 
 
Considerando os artigos 54, 55, 58, 77 e 78 da Lei 
8.666/93, os quais trata dos contratos 
administrativos; 
 

Considerando a cláusula 7.1 do TERMO DE 
REFERENCIA, o qual no seu item estabelece o prazo 
de entrega do objeto; 
 
Considerando que o referido prazo não fora 
cumprido, conforme consta as solicitações 
realizadas: 
ORDENS DE COMPRAS DA SECRETARIA DA 
SAÚDE Nº 16799, datada do dia 20 de agosto de 
2021.  

 
Seu descumprimento já está provocando graves 
transtornos ao Município de Marianópolis – TO, 
uma vez que as mercadorias solicitadas ainda não 
foram entregues sendo que, as mesmas já vieram a 
este município por duas vezes trazidas por Vossa 
Senhoria e não foram entregues conforme relatam 
diversas testemunhas. 
 
Considerando que o descumprimento, total ou 
parcial do Contrato/ARP, acarreta a 
desclassificação da empresa, com as consequências 
previstas no edital e na legislação, produzindo as 
consequências de ordem civil, administrativa e 
fiscal, além de outras sanções previstas nos artigos 
86 e 87 da lei 8.666/93; 
 
RESOLVE NOTIFICAR a empresa HM COMERCIO DE 
MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ: 
30.981.531/0001-73. Situada na ACSE I CJ, 01 LT 
12,PLANO NORTE ,CENTRO ,PALMAS TOCANTINS, 
doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pela Sr. Marcos Antônio de 
fraga júnior, portador do CPF nº 037.726.284-60, 
para que cumpra o objeto do contrato no prazo 
máximo de 12 (doze) horas, a contar do recebimento 

Ano II, Lei Nº 
468/2021 de 26 de 
novembro de 2021. 

Marianópolis do Tocantins - TO, segunda-feira, 02 de maio de 2022. 
  EDIÇÃO Nº  037 
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desta notificação, sob pena de aplicação das sanções 
legais cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação 
da empresa na referida ata de registro de preços, 
multas legais e contratuais, além de abertura de 
processo de inidoneidade para contratar com a 
administração pública.  
 
Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, 
será realizada a desclassificação/exclusão da empresa 
da referida Ata de Registro de Preços nº 4 – e /2021 e 
imediatamente aberto o processo de apuração de 
inidoneidade da referida empresa para contratar com 
a administração pública. 
 
Publique-se esta notificação através do Diário Oficial 
do Município de Marianópolis – TO no endereço 
eletrônico: http://www.marianopolis.to.gov.br. 
 
Marianópolis – TO, 02 de maio de 2022. 

 
Elisjainy de Jesus Correia Mourão 

Setor de Compras 
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