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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRÂBSTRUTURÂ

CNPJ: 44.967.063/000 I -97

GONTRATO N" OOí/2023 SEMOVI
DISPENSA N" 00í/2023 - LEI 14.133 ARTTGO 75 tNCtSO tl

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS
TERMOS ABAIXO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICíFIO DE
BELTERRA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SEMOVI,EAEMPRESAMWN
TELECOMUNTCAçOES E TNTERNET
LTDA, COMO ABAIXO MELHOR SE
DECLARA:

A SECRETARTA MUNIC|PAL DE OBRAS, V|AçÃO E INFRAESTRUTURA - SEMOV!,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n" 44.967.063/0001-97, com
sede na ESTRADA 04, s/no, nesta cidade de Belterra, neste ato representado pelo
Secretário Municipal de Obras, Viação e lnfraestrutura, Sr. RELISON SILVA DO
NASCIMENTO, brasileiro, portador do RG n' 5396347 e CPF/MF n' 001.950.332-64,
denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MWN
TELEGOMUNICAçÕES E INTERNET LTDA, nome fantasia: DMLINK TELECOM,
inscrita no CNPJ sob no 22.791.22010001-13, localizada na Estrada Um, no 854, bairro
Centro, CEP: 68143-000, Belterra-PA, representada pelo Sr. EMANOEL LUCAS SOUSA
NOGUEIRA DE MORAES, brasileiro, portador do RG no 8525209 e CPF/MF no

044.328.562-46, doravante denominada CONTRATADA, na conformidade das Cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULAI.DOOBJETO:
O presente instrumento tem por objeto a DE EMP

ITEM

NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

cLÁusuLA !l - Do PREçO E CONDIÇÔES Oe PAGAMENTO:
2.1 O preço ajustado paru a execução do presente contrato é o valor global de

se m ovi@belte rra. pa.gov. b r
ESTRADA 04, S/N - CEP: 68143-000

DESCRlçÃO UNIDADE QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

5 R$ 600,00 R$ 3.000,001

Serviços de manutenção com mão de obra
especializada para configuração de kit com
16 câmeras no pátio da Semovi, em um
raio de ate 100 metros da central. Com
material para manutenção incluso para
montagem dos equipamentos, como: solda,
cabos, parafusos, etc. (manutenção)

Serviço

5 R$ 600,00 R$ 3.000,00Serviço2

Serviços de manutenção com mão de obra
especializada para configuração de kit com
07 câmeras no pátio da Semovi, em um
raio de ate 100 metros da central. Com
material para manutenção incluso para
montagem dos equipamentos, como. solda,
cabos, parafusos, etc. (manutelçêq)

Valor estimado: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VtAÇÂo o lNFnarsrRUTURA

CNpJ: 44.967.063/0001 _97

R$6.000,00 (sEts MtL REATS).
2'2 o pagamento à contratada será efetu.ado até o 30o (trigésimo) dia subsequente aposa entrega do serviço- mediante apresentação de nota iisóal devidamente atestada porquem é de direito. o pagamento ficará cóndícionado à compror.jào ãá regutaridadefiscalda contratada.
2'3 Havendo erro na fatura ou outra circunstância que desaprove liquidação, a mesmaficará pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessárias.

cLÁUSULA III . DA uGÊNcIA:
3' 1 A vigência deste instrumento contratual iniciará a partir da assinatura do contrato atéa data 31 de dezembro de2o23, podendo ser prorrogado nos termos do art. 10S da lei14.133.

CLÁUSULA IV. DA ENTREGA:
4'1 O prazo de fornecimento do serviço será imediato, nos termos do projeto básico,contados a partir da data da assinatura ào contrato.

cLÁusuLA v - DorAçÃo oRçAMENTÁRIa:
5'1 As despesas correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento público, cujoprograma de trabalho e elemento de Despesa constarã na Respectiüa nota de empenho:
O4.122,OOO2.2O38.OOOO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI
3.3.90.39.00 - ourRos SERV|ÇOS óe rencElROS _ PESSOA tUníúcn
CLÁUSULA VI . DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO:
6'1 CoNTRATANTE e CONTRATADO acordam qü" os preços consignados na proposta
ficarão irreajustáveis.

cLÁusuLA v[ - DAS oBRtGeçÕes:
7.1 DA CONTRATADA
7 -1.1 obedecer as especificações constantes neste termo;
7.1 .2 Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;
7.1'3 O retardamento na execução dos áerviços, não justificado, considerar-se-á como
descumprimento contratual ;

7 .1.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;
7.1.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia
e expressa anuência da CONTRATANTE;
7.1.6 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços,
encargos sociais e_trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao produto, induóive
licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário;
7.1-7 Será considerada recusa formal da CONTRATADA a não prestação dos serviços no
ptazo estabelecido, salvo por motivos de força maior ou caso fortuito,-assim reconhecido
pela CONTRATANTE;
7.1.8 Será de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todos os equipamentos e
meios necessários à plena prestação dos serviços com qualidade;
7.1.9 Responder pelos encargos sociais e tributários pertinentes aos serviços prestado;
7.1-10 A ausência ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE 

-não 
eximirá a

CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

semovi@belterra.pa.sov.br
ESTRADA 04, S/N - CEP: 68143-000
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7.2 DA CONTRATANTE
7.2.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento;
7.2.2 Acompanhar e supervisionar a perfeita execução do objeto ora contratado;
7.2.3 Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer incorreção apresentada com
o serviço entregue;
7.2.4 Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condiçoes
de habilitação e qualificação exigidas na prestação;
7.2.5 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA por
intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será
responsável por comunicações, notificaçÕes, solicitações, requisições e demais atos
relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação;
7.2.6 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;
7.2.7 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada à instituição e se as
especificações são as mesmas descritas no projeto básico;
7.2.8 Comunicar por escrito a CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação
do serviço, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais.

CLÁUSULA VIII - DA REScISÃo CoNTRATUAL:
8.1 Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, ou
bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer
situações previstas na lei 14.133 e alteraçÕes posteriores.

CLÁUSULA IX. DAS PENALIDADES:
9.1Advertência.
9.2 Multa variável de 2% a 10% do valor do contrato, de acordo com o grau de
inadimplemento, a critério da gestora do contrato.

CLÁUSULA X . NORMA APLICADA:
10.1 Aplica-se ao presente Contrato as disposições constantes na Lei 14.133 de 01 de
abril de 2021.

cLÁusuLA xt - vrNcuLAÇÃo no pRoJETo aÁsrco:
11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarem para dirimir os conflitos oriundos do
presente instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela Prefeitura Municipal ou
pela Secretaria gestora.

BELTERRA (pA), 09 DE FEVERETRO D82023.

RELISON
Secretário de

E !NTERNET
, Viação e lnfraestrutura
no 00212023

CONTRATANTE

L
CN PJ: 22.7 91 .22010001 -13

CONTRATADA

1-Testemunha: 2-Testemunha:
sem ovi@belterra. pa.gov. br

ESTRÂDA 04, S/N - CEP: 68143-000
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