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CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE NOVA VENEZA E A EMPRESA MINISTÉRIO 

MUSICAL LTDA - ME NA FORMA SEGUINTE: 

 

Contrato nº 05/14 

 

Termo de contrato de fornecimento que entre si celebram a CÂMARA 

MUNICIPAL DE NOVA VENEZA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Vereador José Francisco da Silva, n. 62, Centro, Nova Veneza - GO, inscrita no CNPJ-MF sob o n. 

97.509.525/0001-99, representada pelo seu Presidente da Câmara Municipal Sr. CARLOS JOSÉ 

DA SILVA PINTO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 

denominado CONTRATANTE e do outro MINISTÉRIO MUSICAL LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n. 15.792.089/0001-43, com sede na Rua 

Senador Jaime, n. 747, Campinas, Goiânia – GO., representada por Josué Amorim de Souza, 

doravante denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO CONTRATO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato de aquisição é firmado nos 

termos do procedimento licitatório na modalidade Convite nº 02/2014, cuja homologação e 

adjudicação do objeto, deu-se a favor da firma ora CONTRATADA,obedecidas às normas 

dispostas na  Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA – Constitui objeto do presente contrato, a 

aquisição de equipamento de som com a seguinte especificação : 

 01 MESA BEHRINGER 2222FX 12 CANAIS C/ PHANTON    
 01 EQUALIZADOR BEHRINGER FBQ 3102 31 BANDAS STEREO   
 01 AMPLIFICADOR ONEAL OP 3500 700W INP 4 HOMS   
 01 APARELHO DVD/MP3/CD MARCA SONY   
 01 FILTRO DE LINHA C/ 8 TOMADAS MARCA ONEAL OAC   
 10 MICROFONE TSI MMF 302 GOOSNECK PHANTON   
 04 CAIXA AC. 8 INJETADA 2 VIAS NOVIK LIRIC   
 01 RACK SATY PARA SOM METALON RS 19   
 15 CONECTOR ATTACK XLR MACHO    
 15 CONECTOR ATTACK XLR FEMEA   
 28 m MULTICABO 12 VIAS BAQUETADO MARCA SANTO ANGELO   
 50 m CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 
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CLÁUSULA TERCEIRA – A montagem e o transporte dos produtos serão 

por conta exclusiva da CONTRATADA. 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUARTA – Sem prejuízo das responsabilidades a cargo da 

CONTRATADA perante o CONTRATANTE e com terceiros, a entrega do produto será 

controlada e fiscalizada por servidor designado pelo Presidente da Câmara, que fixará critérios 

visando à satisfação plena e correta das necessidades do CONTRATANTE. 

 

DO PREÇO E PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela 

aquisição o valor de R$ 12.110,00 (doze mil e cento e dez reais) em uma única parcela. 

 

§1º – Para efeitos de pagamento pela aquisição objeto deste contrato, o 

CONTRATANTE deverá proceder o pagamento tomando por base a Nota Fiscal emitida após a 

entrega dos produtos. 

 

§2º - O pagamento a cargo da CONTRATANTE poderá ocorrer até 10 (dez) 

dias úteis após a data de apresentação da fatura, assegurado a CONTRATANTE, o pagamento 

dos valores constantes da respectiva fatura, e em conformidade com o presente contrato. 

 

§3º – Poderá o CONTRATANTE sustar o pagamento, nos seguintes casos: 

a) descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com o 

CONTRATANTE; 

b) recusar a entrega dos produtos ao CONTRATANTE porquaisquer 

motivos; 

c) erros, omissões ou vícios na Nota Fiscal. 

 

DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

CLÁUSULA SEXTA – Fica assegurada a CONTRATADA a recomposição 

de preços no presente contrato que venha afetar a equação econômico-financeira do instrumento 

contratual. 
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§1º – Para tal, deverá a CONTRATADA requerer à administração a 

alteração das cláusulas contratuais aos parâmetros necessários para recompor o equilíbrio 

original.  

 

§2º. Deverá a CONTRATADA apresentar cópias de notas fiscais anteriores e 

posteriores, do mesmo distribuidor dos produtos para a empresa contratada (licitante), 

demonstrando a alteração de custo. 

 

DO VALOR E DA DESPESA 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - A despesa com a venda dos produtos do presente 

contrato é de R$ 12.110,00 (doze mil cento e dez reais), e correrá no presente exercício financeiro 

a conta dos recursos consignados na Lei Orçamentária em vigor, sob as seguintes 

dotações:01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00 – Aquisição de equipamentos e material permanente 

 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

CLÁUSULA OITAVA - O presente contrato poderá ser rescindindo nos 

termos dos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

Parágrafo único – A critério da administração municipal, poderá ocorrer à 

rescisão unilateral do presente instrumento contratual por parte da CONTRATANTE, sem que 

caiba a CONTRATADA, qualquer indenização.  

 

DA VIGENCIA E MODIFICAÇÕES 

 

CLÁUSULA NONA - O presente Contrato terá vigência a partir da data da 

assinatura do presente termo até 30 de março de 2014. 

§1º - O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado mediante 

aditivo. 

§2º - Poderá a critério da administração, o presente contrato sofrer 

acréscimos ou supressões, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações 

posteriores. 

 

DO FORO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito em comum acordo entre as partes, o foro 

da Comarca do CONTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, para dirimir possíveis 

controvérsias oriundas da execução do presente contrato. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Este contrato público de aquisição e 

fornecimento de combustíveis é regido em todos os seus termos, pelas normas aplicáveis à 

espécie, esgotando seus efeitos tanto que satisfeitas mutuamente as obrigações das partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - O extrato deste contrato deverá ser 

publicado no placar da Câmara Municipal de Nova Veneza, que é condição indispensável para 

sua eficácia. 

 

E por estarem assim justas e combinadas, assinam as partes o presente 

instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas 

civilmente capazes. 

 

Nova Veneza, Goiás, 17 de fevereiro de 2014. 

 

 

CONTRATANTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CÂMARA DE NOVA VENEZA 

 

 

CONTRATADA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MINISTÉRIO MUSICAL LTDA 

 

Testemunhas : 

 

 

1) ___________________________________  

 

 

2) ___________________________________ 


