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ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/2019 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE MARI-
TUBA, E A EMPRESA ..........................., COMO ABAIXO MELHOR SE 
DECLARA. 
 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA, inscri-
to no CNPJ: 10.299.375/0001-58, sediada na Rua João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, CEP 67.200-000 – Mari-
tuba-Pará, neste ato representada por sua Secretária Sra. _________, domiciliada e residente no _______, e do 
outro lado, a empresa ________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ ........., com sede instalada na 
__________, denominada CONTRATADA, representado (a) pelo (a) Sr. (a) ________, brasileiro (a), RG ________ 
e CPF ......., residente e domiciliado (a) _________, firmam o presente contrato, mediante as Cláusulas e condições 
a seguir estabelecidas: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de coleta, transporte, tratamento e destino final do lixo patológico proveniente das Unidades de Saúde Básicas e 
Especializadas do Município de Marituba – PA.   
1.2. Os serviços contratados deverão atender às exigências descritas no Termo de Referência – Anexo I, bem 
como atender às exigências no que diz respeito a prazos e controle de qualidade, atentando-se, principalmente para 
as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus 
demais dispositivos. 
1.3. Objeto do presente contrato, definido na tabela abaixo, deverá ser executado de acordo com o estabelecido no 

Pregão Presencial Nº XXX/2019-PP-SESAU/PMM. 
1.4. A Contratada declara ser conhecedora da disponibilidade dos serviços, as condições e demais fatores necessá-

rios para execução deste Contrato. 

ITEM SERVIÇOS (ESPECIFICAÇÕES) Und. Quant. V. Unit. R$ V. Total 

  
    

      

VALOR GLOBAL     

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO: 
São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a proposta vencedo-
ra, o processo do Pregão Presencial Nº XXX/2019-PP-SESAU/PMM, seus anexos e respectivas normas e instru-
ções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 
3.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos 
omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado; 
3.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que o pre-
cedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Pregão Presen-
cial nº XXX/2019-PP- SESAU- PMM.  
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 
4.1.O valor total do presente contrato é de R$ XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) conforme proposta a ser pago de 
forma proporcional, conforme autorizações expedidas pela Secretaria de Saúde e de conformidade com as notas 
fiscais/faturas e/ou, recibos da proposta adjudicada. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO           
5.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com 
outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz, constando ainda no corpo da nota fiscal, obrigatoriamente, 
número da solicitação dos serviços; 
5.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da prestação dos 
serviços mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente; 
5.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, conforme infor-
mações na proposta, devendo, para isto explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta cor-
rente em que deverá ser efetuado o crédito. 
5.4. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certificado de Regularidade do 
FGTS, a certidão específica quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, a Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida da União e a certidão negativa de débitos trabalhistas; 
5.5. A regularidade fiscal da empresa contratada será confirmada, mediante a consulta efetuada por meio eletrônico; 
5.6. A nota fiscal deverá ser emitida com a descrição detalhada dos itens, bem como a indicação expressa dos en-
cargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que serão retidos conforme as legislações federais, 
estaduais e municipais pertinentes ao ramo de atividades sob pena de rejeição de nota. Todos os custos com im-
posto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de responsabilidade da empresa 
contratada; 
5.7. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, circuns-
tância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de pena-
lidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas sa-
neadoras; 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: 
6.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, de _____até ______de ______, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
7.1. O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será 
pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação: 
 

Dotação Orçamentária: 
Exercício: 2019 
 
Ficha: 776 
Fonte recurso:                            0.1.41– Transf. Convênios da União para o SUS 
Classificação Institucional:         02.03.03 Fundo Municipal de Saúde – FMS 
Funcional programática:            10.122.0004.2079.0000– Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Saúde 
Natureza despesa:                     3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
 
Ficha: 956 
Fonte recurso:                            0.1.29 – Transferência de Recursos do SUS 
Classificação Institucional:         02.03.03 Fundo Municipal de Saúde – FMS 
Funcional programática:            10.304.0052.2098 – Epidemiológica e Controle de Doenças 
Natureza despesa:                     3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL – SESAU 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

 

 

Ficha: 831 
Fonte recurso:                            0.1.29 – Transferência de Recursos do SUS 
Classificação Institucional:         02.03.03 Fundo Municipal de Saúde – FMS 
Funcional programática:            10.301.0004.2087.0000 – Manut. da Atenção Básica PAB/FIXO 
Natureza despesa:                     3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
 
Ficha: 877 
Fonte do Recurso:                       0.1.29 – Transferência de Recursos do SUS 
Classificação Institucional:          02.03.03 Fundo Municipal de Saúde – FMS 
Funcional programática:             10.302.0004.2093.0000 – Manut. do Programa de Atenção Alta Complexidade 
Natureza despesa:                      3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
 
Ficha: 935 
Fonte recurso:                            0.1.19 – Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 
Classificação Institucional:         02.03.03 Fundo Municipal de Saúde – FMS 
Funcional programática:            10.302.0050.2137.0000 – Manut. da Unidade de Pronto Atendimento-UPA 
Natureza despesa:                     3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
 
Ficha: 897 
Fonte recurso:                            0.1.29 – Transferência de Recursos do SUS 
Classificação Institucional:         02.03.03 Fundo Municipal de Saúde – FMS 
Funcional programática:            10.302.0004.2138.0000 – Manut. do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS 
Natureza despesa:                     3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
 
Ficha: 888 
Fonte recurso:                            0.1.29 – Transferência de Recursos do SUS 
Classificação Institucional:         02.03.03 Fundo Municipal de Saúde – FMS 
Funcional programática:        10.302.0004.2095.0000 – Média e Alta Complexidade/SAMU – Serv. Atendimento     
Móvel de Urgência.  
Natureza despesa:                     3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
 
Ficha: 924 
Fonte recurso:                            0.1.29 – Transferência de Recursos do SUS 
Classificação Institucional:         02.03.03 Fundo Municipal de Saúde – FMS 
Funcional programática:            10.302.0050.2094.0000 – Média e Alta Complexidade/Centro Especial. Odontológica 
– CEO 
Natureza despesa:                     3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1.  Os resíduos devem ser coletados pela empresa vencedora nas Unidades de Saúde Básica e Especializadas no 
Município de Marituba-PA, devendo antes do início dos serviços ser apresentado o Plano de Trabalho para ser vali-
dado pelo município, conforme Anexo I do Termo de Referência; 
8.2. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as nor-
mas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT. A empresa vencedora deverá dispor de equipamentos e pessoal técnico 
adequado para realização dos serviços; 
8.3. Os veículos devem possuir CIV – Certificado de Inspeção Veicular e o CIPP –Certificado de Inspeção de Produ-
tos Perigosos emitidos pelo INMETRO para transporte e coleta de resíduos perigosos Classe I, de acordo com as 
exigências das normas vigentes. 
8.4. O veículo que efetua a coleta e o transporte não poderá ter mais do que 5 (cinco) anos de fabricação e deverá 
oferecer as condições de segurança necessárias para evitar danos nos recipientes que acondicionam os resíduos, a 
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fim de impedir acidentes, devido ao atrito ou derramamento de seus conteúdos, sabendo que estes resíduos sólidos 
e líquidos são portadores de agentes contaminantes biológicos e/ou químicos; 
8.5. Os mesmos veículos devem ter indicação plotada com símbolos e dizeres nas três faces (laterais e traseira) 
“RESÍDUOS INFECTANTES” e “LIXO HOSPITALAR”, e ainda, o nome da empresa, além das placas regulamenta-
res; 
8.6. O compartimento de carga deve ser estanque, isolado da cabine do condutor, e estar provido de carroceria 
revestida internamente com material de superfície lisa, de cantos arredondados, impermeável, lavável e apresentar 
capacidade mínima; 
8.7. Os resíduos dos grupos A, A2 e E, previamente tratados podem ser depositados em Aterro Sanitário devida-
mente licenciado pelos órgãos competentes, conforme documentação comprobatória a ser apresentada pela CON-
TRATADA, sem custo adicional para a CONTRATANTE; 
8.8. Devido a possibilidade de contaminações ambientais pelos componentes químicos presentes nas cinzas dos 
RSS tratados por incineração, estas deverão ser dispostas em aterro industrial classe I devidamente licenciado 
pelos órgãos competentes, conforme documentação comprobatória a ser apresentada pela CONTRATADA, sem 
custo adicional para a CONTRATANTE; 
 
9. CLÁUSULA NONA – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO: 
9.1.  Os fiscais designados para acompanhamento e fiscalização do presente contrato as servidoras Maria de Nasa-
ré Medeiros Monteiro e Érika de Nazaré Duarte de Souza de acordo com a Portaria nº 105/2019-GAB-SESAU, res-
ponsável pelas seguintes atividades: 
9.1.1. Receber Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se encontra em 
conformidade o fornecimento; 
9.1.2. Anotar em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento; 
9.1.3. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas no fornecimento; 
9.1.4. Atestar para fins de pagamento, junto com a pessoa responsável pelo recebimento os documentos da despe-
sa, especificamente quanto à execução do fornecimento; 
9.1.5. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os créditos correspondentes. 
9.1.6. Recusar fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no con-
trato; 
9.1.7. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma 
de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
10.1. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à 
CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
10.2. Atender as demais condições descritas no Edital, Termo de Referência do Pregão Presencial nº XXX/2019 e 
proposta de preços 
10.3. Executar diretamente os serviços, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação; 
10.4.  Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados no prazo de 48 horas; 
10.5. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de 
suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros; 
10.6. Competirá à CONTRATADA a admissão de motoristas, ajudantes e demais operários necessários ao desem-
penho do serviço, correndo por sua conta, os encargos sociais, seguros, uniformes, vestuários ou refeitórios e de-
mais exigências das leis trabalhistas. 
10.7. Os motoristas e ajudantes gerais (coletores) deverão apresentar-se uniformizados com camisas fechadas e 
calças ou com macacão, com calçados fechados e padronizados; 
10.8. Os ajudantes deverão usar luvas durante a coleta, observadas as especificações dos EPIS exigidos pelas 
legislações vigentes; 
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10.8.1. Proteção para a cabeça e respiratória:  
a) Máscara semi-facial; 
b) Óculos de segurança 

10.8.2. Proteção para membros superiores: 
a) Luvas de PVC cano longo.  

     10.8.3. Proteção para membros inferiores: 
a) Calçado de proteção com e sem biqueira de aço; 
b) Bota de borracha. 

 
10.9. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 20 dias úteis após a assinatura do contrato, a rela-
ção de funcionários que irão atuar na prestação dos serviços com a comprovação de capacitação e treinamento dos 
mesmos de acordo com a RDC 306/2004 em seu Capitulo VII – Segurança Ocupacional e da Resolução Nº 316 de 
29 de outubro de 2002; 
10.10. Caso ocorra durante a vigência do contrato alteração do quadro de funcionários deverá informar à CONTRA-
TANTE a relação dos novos funcionários e a comprovação da capacitação dos mesmos. 
10.11. Desde o início do serviço, dotar todo o seu pessoal da área operacional e de apoio, de crachá de identifica-
ção contendo nome, matrícula e função; 
10.12. Disponibilizar de mão de obra própria para as operações de carga, devidamente equipada com os Equipa-
mentos de Proteção Individual - EPI’s necessários conforme supra listado, de acordo com a Resolução da Diretoria 
Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC ANVISA nº 306/2004; Normas Brasileiras NR nº 4 Ser-
viço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT); Normas Brasileiras NR nº 5 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Normas Brasileiras NR nº 6 Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI) e NR nº 7 Exames Médicos; 
10.13. Manter programa de capacitação e educação continuada para todo o pessoal envolvido com a coleta con-
templando os seguintes itens: classificação dos resíduos e potencial de riscos dos mesmos, conhecimento da legis-
lação ambiental e de vigilância sanitária relativas aos resíduos, conhecimento das tarefas e responsabilidades, co-
nhecimento sobre os veículos de coleta, orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s), orientações de biossegurança (biológica, química), orientações 
quanto à higiene pessoal e dos ambientes, providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações 
emergenciais; 
10.14. Cumprir rigorosamente a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria de coletores, garis, motoristas (dissí-
dio, acordo ou termo aditivo), quanto a salários, encargos, prazos para pagamento de pessoal e planilha detalhada 
de todos os itens, assistência em caso de acidentes, cobertura de vacinação, treinamentos para as equipes pelo 
menos duas vezes por ano, vacinação de todos os funcionários, exames admissional e demissional, providenciar 
seguro de seus funcionários contra riscos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 
do contrato. 
10.15. Cumprir rigorosamente, na área de Medicina e Segurança do Trabalho, as determinações da Lei nº 6.514, de 
22/12/77; Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União de 
06/07/88 e suas NR’s – Normas Regulamentadoras, oferecendo a seus empregados as garantias e medidas indis-
pensáveis de proteção, segurança e higiene do trabalho. Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade 
com o Programa Nacional de Imunização – PNI, devendo ser obedecido o calendário previsto neste programa ou 
naquele adotado pelo estabelecimento. 
10.16. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos resíduos, identificação, classifica-
ção e seu acondicionamento após a saída das unidades de saúde de cada gerador do município bem como a segu-
rança de seus próprios empregados para cada tipo de coleta. Responsabilizando-se pela sua pesagem em sua 
unidade de tratamento; 
10.17. A Incineração e transporte de resíduos classe I e II deverá ser executada pela própria empresa contratada, 
sem transferência de responsabilidade a terceiros; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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11.1. Fornecer à CONTRATADA as informações sobre pessoa, local e horários para coleta; 
11.2. Designar responsável pela gestão do contrato e acompanhamento dos serviços disponibilizando os respecti-
vos telefones de contato à CONTRATADA  
11.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, ano-
tando em registro próprio as falhas detectadas; 
11.4. Comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, 
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;  
11.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA; 
11.6. Receber o objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas nesse instrumen-
to; 
11.7. Aplicar à CONTRATADA as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e 
ampla defesa; 
11.8. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessá-
rias à execução do contrato;  
11.09. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execu-
ção do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
11.10. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela CON-
TRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Secretaria Municipal de 
Saúde de Marituba poderá: 
12.1. Aplicar à adjudicatária ou contratada, desde que garantida a defesa prévia, as sanções previstas no art. 87, da 
Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis;  
12.2. Multa, observados os seguintes limites máximos:  

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e não 
entregues;  

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações con-
tratuais ou norma da legislação pertinente;  

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas;  
12.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Municipal por prazo não superior a 02 (dois anos) nos termos do inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93.  
12.4. 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 do fornecedor perante a própria autori-
dade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração Pública 
Municipal pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão.  
12.5. O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo Município de Marituba, 
garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento protocolado, sem prejuízo das 
demais sanções legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: 
13.1.  De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
citada Lei; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência 
para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação.                
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS: 
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14.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóte-
ses, 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.  
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 pro-
cesso licitatório;  
14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde, será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que de-
termina a alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
15.1. 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, privilegi-
ado ou de eleição, que tenham ou venham a ter. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
16.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Secretaria Municipal de Saúde, na imprensa oficial e no Portal 
dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município. 
16.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente Contrato 
em três 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, XX de XXXXXXXX de 2019. 
 
 

Contratante 
 
 
 
 

Contratada 

 

 

 

Testemunhas:  
__________________________________________ 
 
CPF:  
__________________________________________ 

  
___________________________________________ 
 

CPF: 

___________________________________________ 
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