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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O THEATRO PEDRO II - QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO D. PEDRO II E A 
............................................................ 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO D. PEDRO II, pessoa jurídica de direito público, com sede 
nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à Rua Álvares Cabral nº 370, inscrita no CNPJ nº 
01.072.472/0001-12, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
................................, RG nº..............................................,CPF nº.............................. e de outro .........................., 
com sede na cidade de....................., sito à ...................., nº ........, inscrita no CNPJ nº ......................................, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo ....................................., portador RG nº 
......................., CPF nº ............., autuado no Processo de Compras nº ............,  - Convite de Preços nº 
...................,tem entre si justo e contratado o que consta relatado nas cláusulas e condições abaixo: 
 
1 – DO OBJETO: 
Pelo presente instrumento, a Contratada fornecedora equipamentos de sonorização e iluminação para realização 
da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto através do Processo de Compras nº    Convite de Preços 
nº......., com as especificações contidas no Memorial Descritivo. 
  
1.1. O prazo máximo para a entrega do objeto é imediato, a contar da assinatura do presente instrumento que é 
condição de aperfeiçoamento do procedimento. 
 
1.2. A entrega do objeto deverá ser realizada de forma integral, não admitindo o parcelamento do mesmo, cujo 
recebimento ficará condicionado à entrega do(s) respectivo(s) certificado(s) de Garantia de fábrica, assim como 
da assinatura do presente contrato pelo fornecedor. 
 
1.3. O presente contrato é instrumental hábil para execução judicial do valor de peças e eventuais serviços 
necessários à manutenção do equipamento à falta da prestação das obrigações ora pactuadas, quando 
descumpridas as cláusulas pactuadas dentro do prazo da garantia, mediante prova dos gastos efetivados. 
 
2 – DOS PRAZOS: 
O prazo para a assinatura do presente termo será de 05 (cinco) dias a contar da adjudicação do objeto locado. 
 
3 – DA FISCALIZAÇÃO: 
Fica expressamente consignado que a fiscalização da execução do objeto do presente contrato estará a cargo e 
exclusivo critério da Fundação D. Pedro II, com o poder de receber ou rejeitar o material  solicitado. Essa 
fiscalização em nenhuma hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem como 
sobre danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões da empresa, de 
seus funcionários ou preposto. 
 
4 – DAS SANÇÕES: 
4.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato, ou em aceitar o pedido de compras e/ ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 50% (cinquenta por cento) sobre 
o valor total da compra. 
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4.2. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Fundação, e sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, a contratada ficará sujeita as seguintes penalidades. 
 
4.2.1. Pelo atraso injustificado no cumprimento dos prazos para entrega do material, multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, sobre o valor da obrigação. 
 
4.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste multa de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o valor da 
compra. 
 
5 – DA RESCISÃO: 
A inexecução total ou parcial do contrato, no prazo estabelecido no edital, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei, enseja a sua rescisão por 
ato unilateral e escrito da Contratante, independente de notificação prévia, devendo o ato ser formalmente 
motivado nos autos do processo e estando segurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.1. Considera-se, ainda, como motivo para a rescisão do contrato as demais hipóteses previstas no art. 78 e 
seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua forma atual, ficando esse direito expressamente reconhecido 
pela Contratada. 
 
6 – DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO: 
A Contratada não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular de qualquer forma, total ou 
parcialmente, o objeto contratado a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização da 
Contratante, sendo que nenhuma cláusula da subcontratação poderá estabelecer qualquer vínculo ou 
compromisso entre a Contratante e a subcontratada. 
 
7 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
O presente contrato reger-se-à pela Lei Federal nº 8.666/93, na sua forma atual legislação essa que será 
aplicada para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente contrato. 
 
8 – DO FORO COMPETENTE: 
Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão Preto para dirimir qualquer pendência que se possa ser, respondendo 
a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam este termo em 03 (três) vias de igual teor e na presença de duas 
testemunhas que a tudo assistiram e abaixo assinam. 
 
 
Ribeirão Preto, ...... de ......... de ................ 
 
 
 
 

.................................................. 
Presidente da Fundação D. Pedro II 

 
 

................................................... 
Empresa 


