
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

CONTRATO Nº 01-020317/5-PMM-PP-SESAU. 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01-020317/5, 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

MARITUBA E A EMPRESA MARTINS JR 

COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI-ME, COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 

13, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL CNPJ nº 10.299.375/0001-58, sediada na Av. João Paulo II, s/n, Bairro 

Dom Aristides, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, denominada Contratante, representada por sua 

Secretária Municipal, Srª Helen Lucy Guimarães Begot, RG 2593554/SSP/PA, CPF 374.038.422-

00, brasileira, domiciliada e residente na Rua 02 de junho, Travessa Mucajá nº 10, Bairro Águas 

Brancas, Município de Ananindeua/PA e a empresa MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA 

EIRELI-ME, CNPJ nº 15.459.519/0001-00, instalada na Rod. Augusto Montenegro, Rua Via Veneza 

Parkville, 3600, Altos, Tenoné, Cep: 66.820-702, Belém/Pa, representada pela Sra. STELA DO 

SOCORRO ROBRIGUES DA SILVA, solteira, comerciante, CPF nº 410.032.412-04, CNH nº 

00170962205-DETRAN/PA, residente e domiciliada na Rod. Mário Covas, 85, BL A, Apto. 

603, Coqueiro, Cep: 67.113-330, Ananindeua/Pa, denominada CONTRATADA, vencedora do 

Pregão Presencial nº 5/20161110-01-PMM-PP-SESAU, devidamente homologado pela ordenadora 

de despesas, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, que será regido pelas 

cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam: 

 

CLÁUSULA I - OBJETO: 

1.1. Aquisição de placas e adesivos destinados à sinalização da Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA, Porte II, neste município, conforme Termo de Referência, que deverá ser executado de acordo 

com o estabelecido no Pregão Presencial nº 5/20161110-01-PMM-PP-SESAU. A Contratada declara 

ser conhecedora das condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato e da 

disponibilidade dos itens conforme disposto em planilha da Cláusula IV. 

 

CLÁUSULA II – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO: 

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 

proposta vencedora, o processo do Pregão Presencial nº 5/20161110-01-PMM-PP-SESAU, seus 

anexos e respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam. 

 

CLÁUSULA III – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

3.1. O presente contrato fundamenta-se no art. 55, da Lei nº 8666/93, Lei 10.520/2002 e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA IV - DO VALOR: 

4.1. O valor global deste contrato é de R$ 11.946,00 (Onze Mil, Novecentos e Quarenta e Seis 

Reais), conforme proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da transcrição 

e/ou traslado.  Conforme planilha em anexo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VL. UNT. VL. TOTAL MARCA 

1 

PLACAS INTERNAS – Para orientação frente e 
verso. 
Medindo 50 x 40 cm. (AxL) 
Material: Chapa em ACM 2 mm com aplicação em 
adesivo vinil com impressão digital com 1440 dpi e 
cantos arredondados. 

04 243,00 972,00 BN BOM 
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Fixação: suspensa no teto por meio de argolas 
metálicas e parafusos com buchas e cabos de aço ou 
correntes. 
Demais descrições: conforme manual de identidade 
visual das unidades de saúde (arquivo digital). 

2 

TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UPA: 
Totem de Sinalização de Entrada e Saída de 
Ambulâncias em três faces medindo 65 cm de largura 
por 350 cm de altura. Confeccionado em chapa de 
ACM 2 mm na parte inferior e, acrílico branco leitoso 
com iluminação interna na parte superior. Estrutura 
interna em tubos de ferro 50x50mm e haste em tubo 
redondo 4” com tratamento anticorrosivo (fosfatizante e 
cromato de zinco), fixado ao solo sobre sapata de 
concreto, com dimensões compatíveis com a perfeita 
instalação do mesmo. 
Demais descrições: conforme Manual de identidade 
visual das unidades de saúde (arquivo digital). 

01 4.960,00 4.960,00 BN BOM 

3 

PLACA DE RUA IDENTIFICAÇÃO UPA 
Placa medindo 150 cm de largura por 77 cm de altura, 
o modelo em anexo e nos condicionantes do Manual de 
identidade visual das unidades de saúde. 
Confeccionada em chapa de aço, bitola 18, 
galvanizada a fogo. Com aplicação em adesivo vinil 
com impressão digital com 1440 dpi com proteção UV. 
Fixação: Em Barras galvanizadas tratamento 
anticorrosivo, fixado ao solo sobre sapata de concreto, 
com dimensões compatíveis com a perfeita instalação 
do mesmo. 
Demais descrições: Conforme manual de identidade 
visual das unidades de saúde (arquivo digital). 

02 1.070,00 2.140,00 BN BOM 

4 

PLACAS DE PAREDE – ENTRADA DE PRONTO 
ATENDIMENTO: 
Placa medindo 60 cm de largura por 80 cm de altura, o 
modelo em anexo e nos condicionantes do Manual de 
Identificação Visual da UPA 24 Horas. 
Confeccionada em chapa de aço, bitola 18, 
galvanizada a fogo. Com aplicação em adesivo vinil 
com impressão digital com 1440 dpi com proteção UV e 
cantos arredondados. 
Fixação: em parede através de parafusos e buchas 
com medidas compatíveis para perfeita fixação. 
Demais descrições: Conforme Manual de Identidade 
Visual da UPA 24 horas 

01 647,00 647,00 BN BOM 

5 

PLACA DE PAREDE – DESEMBARQUE EXCLUSIVO 
DE AMBULÂNCIA: 
Placa medindo 80 cm de largura por 60 cm de altura, o 
modelo em anexo e nos condicionantes do Manual de 
Identificação Visual da UPA 24 Horas. 
Confeccionada em chapa de aço, bitola 18, 
galvanizada a fogo. Com aplicação em adesivo vinil 
com impressão digital com 1440 dpi com proteção UV, 
cantos arredondados. 
Fixação: em parede através de parafusos e buchas 
com medidas compatíveis para perfeita fixação. 
Demais descrições: Conforme Manual de Identidade 
Visual da UPA 24 horas (arquivo digital). 

01 647,00 647,00 BN BOM 

6 

PLACAS DE PAREDE – ENTRADA DE 
FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS: 
Placa de Sinalização Externa da UPA 24 Horas – Placa 
Vertical com suporte e dupla face de Identificação de 
Entrada de Funcionários e Serviços sendo seu 
tamanho mínimo de aplicação é 60 cm de largura por 
80 cm de altura, o modelo em anexo e nos 
condicionantes do Manual de Identificação Visual da 
UPA 24horas estão delimitadas dimensões a serem 
usadas, a fonte do texto deve seguir do Manual de 
Identidade Visual da UPA 24 horas. Confeccionada em 
chapa de aço, bitola 18, galvanizada a fogo. Com 
aplicação em adesivo vinil com impressão digital com 
1440 dpi com proteção UV cantos arredondados. 

01 820,00 820,00 BN BOM 
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Fixação: em parede através de parafusos e buchas 
com medidas compatíveis para perfeita fixação. 
Demais descrições: Conforme Manual de Identidade 
Visual da UPA 24 horas (arquivo digital). 

7 

TESTEIRA PARA PAREDE (Entrada de Pronto 
Atendimento) 
Horizontal, 80cm  de largura por 41 cm de altura 
Confeccionada em chapa de aço, bitola 18, 
galvanizada a fogo. Com aplicação em adesivo vinil 
com impressão digital com 1440 dpi com proteção UV e 
cantos arredondados. 
Fixação: em parede através de parafusos e buchas 
com medidas compatíveis para perfeita fixação. 
Demais descrições: Conforme Manual de Identidade 
Visual da UPA 24 horas 

01 380,00 380,00 BN BOM 

8 

PLACAS INTERNAS – Para sinalização de salas: 
Medindo 10 x 25 cm. (AxL). 
Material: Chapa em PS. 3 mm com aplicação em 
adesivo vinil com impressão digital com 1440 dpi e 
cantos arredondados. 
Fixação: em paredes ou portas com fita dupla face de 
alta resistência. 
Descrição da placa conforme Anexo - II 

69 20,00 1.380,00 BN BOM 

    11.946,00  

 

 PLACAS – Salas  

Itens Descrição Quantidade 

1 Administração (Protocolo) 1 

2 Almoxarifado 1 

3 Ambulâncias (estacionamento) 2 

4 Arquivo 1 

5 Atendimento Urgência 1 

6 Banheiro 7 

7 Banheiro Feminino 2 

8 Banheiro Masculino 2 

9 Banheiro Público Feminino 1 

10 Banheiro Público Masculino 1 

11 Banheiro Público Portadores Necessidade Especiais 1 

12 Conforto feminine 1 

13 Conforto masculino 1 

14 Copa 1 

15 Depósito de Lixo Comum 1 

16 Depósito de Resíduo provisório 1 

17 Depósito lixo infectado 1 

18 DML 1 

19 ECG 1 

20 Expurgo 1 

21 Farmácia (CAF) 1 

22 Higienização 1 

23 Laboratório 1 

24 Necrotério 1 

25 Posto de Enfermagem 3 

26 Posto Policial 1 

27 Quarto Curta Permanência (Isolamento/Quarto Individual) 2 

28 Recepção 1 

29 Refeitório 1 

30 Roupa limpa 1 

31 Roupa suja 1 

32 Sala Assistente Social 1 

33 Sala Classificação de Risco 1 

34 Sala Coleta 1 

35 Sala de Aplicação de injetáveis 1 
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36 Sala de armazenagem e distribuição de material Esterilizado 1 

37 Sala de Espera 1 

38 Sala de Estar de funcionários 1 

39 Sala de Exames Inferenciados (1, 2, 3, 4) 4 

40 Sala de gesso 1 

41 Sala de Imunização 1 

42 Sala de Inalação 1 

43 Sala de lmobilização (fraturas) 1 

44 Sala de Reuniões 1 

45 Sala de Urgência 1 

46 Sala Direção 1 

47 Sala Lavagem descontaminação de Material 1 

48 Sala Observação Feminino 1 

49 Sala Observação Infantil 1 

50 Sala Observação Masculino 1 

51 Sala Raio-X 1 

52 Sala Sutura e Curativo 1 

53 Vestiário funcionários feminino 1 

54 Vestiário funcionários masculino 1 

TOTAL 69 

 

CLÁUSULA V - MODALIDADE DE PAGAMENTO: 

5.1. Todos os produtos e custos necessários ao devido fornecimento ficarão por conta da contratada, 

impostos, transporte e a entrega. 

 

5.2. O fornecimento, assim como o pagamento será entregue em conformidade com o quantitativo 

solicitado. A entrega será precedida de Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Marituba. 

 

5.3. Quando da Entrega dos itens, Secretaria Municipal de Saúde examinará os itens fornecidos e 

informará a existência de falhas. 

 

5.4. Todos os itens deverão ter garantia quanto as orientações dos órgãos reguladores.  

 

5.5. O pagamento se dará de acordo com o quantitativo solicitado e recebido, verificado o fiel 

cumprimento do contrato. 

 

5.6. A regularidade fiscal deverá ser comprovada mediante as seguintes certidões: 

5.6.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União; 

5.6.2. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 

5.6.3. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 

5.6.4. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

5.6.5. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual. 

 

5.7. Após verificado que os itens se encontram de acordo com as exigências contidas no Termo de 

Referência e cumprido o disposto no contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à 

CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na 

Nota de Empenho – NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, 

no prazo de trinta dias, contados da data do adimplemento de cada parcela, contados da 

apresentação da fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 
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5.8. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 

1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is), em duas vias. 

 

5.9. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será 

descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere o subitem anterior. 

                                                                                         

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA: 

6.1. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017, tendo inicio em 02 de março de 

2017, data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

7.1.  Para atender as despesas decorrentes da presente Licitação, o valor será empenhado na forma 

do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4.320/64 que correrá conforme a seguinte funcional 

programática: 

 

Dotação orçamentária 2017: 

Unidade: 020303 - Fundo Municipal de Saúde - FMS. 

Funcional Programática: 10.301.0004.2137.0000 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento 

UPA. 

Cat. Econ.: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

Código de Aplicação: 001.001 

Fonte Recurso: 0 1 29 – Transferência de Recursos do SUS. 

Valor da Reserva: R$ 11.946,00 (Onze Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais). 

 

CLÁUSULA VIII - DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO: 

8.1. A entrega dos itens será realizada conforme cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de 

Saúde, a qual formulará periodicamente através do envio da Ordem de Fornecimento, tendo a 

proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação, 

para entregar o item solicitado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marituba, localizada 

na Av. João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, Marituba-Pará, CEP 67.200-000 ou nos locais onde 

serão devidamente instaladas as placas – UPA-Porte II.  

 

8.2. Só será aceito o fornecimento dos itens que estiverem de acordo com o item anterior e as 

especificações exigidas no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Os itens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marituba, 

localizada na Av. João Paulo II, s/nº, Bairro Dom Aristides, Marituba-Pará, CEP 67.200-000 ou nos 

locais onde serão instaladas as placas-UPA-Porte II.  

 

9.2. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega e 

instalação do ITEM, é de total responsabilidade da proponente. 

 

9.3. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o 

contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, 

após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 

 

9.4. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinente. 
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9.5. Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, 

materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

 

CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato. 

 

10.2. Rejeitar os itens que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante. 

 

10.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços. 

 

10.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em 

função do fornecimento. 

 

10.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato. 

 

CLÁUSULA XI – FISCALIZAÇÃO: 

11.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 

 

11.2. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos itens e instalação e execução deste contrato 

será exercido pela Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA, através da Servidora Sra. 

CRISTINA SAMPAIO BRAGA, devidamente designado, que se responsabilizará entre outras 

atribuições: 

 

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida 

conferência, para verificar se encontra em conformidade com a entrega e instalação 

dos itens. 

b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à 

entrega e instalação dos itens. 

c) Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, 

observância acerca da qualidade e marca dos itens contratados). 

 

11.3. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SESAU. Não serão 

aceitos itens que não estejam de acordo com o Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA XII - DA PRORROGAÇÃO: 

12.1. Este contrato poderá ser prorrogado conforme disposto no art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

13.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites 

previstos no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do 

§ 2°, II, do mesmo artigo. 

 

CLÁUSULA XIV – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 

CONTRATOS: 

14.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, 

da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
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14.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da 

Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar 

outro processo licitatório. 

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA, quando devidamente justificado, será 

apurado em processo apartado. 

 

CLÁUSULA XV – DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

15.1. O valor constante da proposta da CONTRATADA, sendo este adjudicado e homologado 

permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência deste contrato, contados a partir de sua 

assinatura. 

 

15.2. Os reajustes serão previstos por acordo entre as partes mediante conformidade com o Art. 65, 

Incisos I e II, da Lei 8.666/93, sobre este ultimo inciso cabe à CONTRATADA comprovar, através de 

documentos, a compatibilidade de novo preço aos valores de mercado. 

 

15.3. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do 

objeto, tais como tributos e encargos sociais, transportes entre outros. 

 

CLÁUSULA XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às 

seguintes sanções, quando for o caso: 

 

a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os 

quais tenha concorrido; 

b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por 

cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso 

injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser 

abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo 

estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente; 

c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Marituba/PA por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 

ressarcir a administração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 

 

16.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 

penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias corridos do indicado para entrega dos 

itens. 

 

16.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 19.1, poderá ser imposta cumulativamente com as 

demais. 

 

16.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 

justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

CLÁUSULA XVII – DAS PENALIDADES:  
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17.1. Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º, da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades neles previstas. 

 

17.2. As multas serão calculadas em 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o 

máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação 

contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou 

ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não 

havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente. 

 

CLÁUSULA XVIII - DA RESCISÃO: 

18.1. Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 

18.1.1. Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art. 79, da Lei nº 

8.666/93; 

18.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração; 

18.1.3. Judicialmente, nos termos da Legislação Processual. 

 

CLÁUSULA XIX - DO FORO: 

19.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato 

Administrativo, fica eleito pelos Contratantes, o foro da Comarca de Marituba/PA, com a renúncia de 

qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter. 

 

CLÁUSULA XX - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 

20.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura e na imprensa, e no Portal do 

Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município. 

Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente 

Contrato em duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os 

necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia. 

 

Marituba/PA, 02 de março de 2017. 

 

 

 

 

Helen Lucy Guimarães Begot  

Município de Marituba/PA  

Secretária Municipal de Saúde  

 

 

 

 

 

Stela do Socorro Rodrigues da Silva  

Martins JR Comércio Atacadista Eireli-ME 
Contratada 

 

 

 

Testemunhas:  

            1.   2.   

            CPF:      CPF: 
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