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CONTRATO Nº 2019.0203. 

 
TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
ARMAÇÕES DE ÓCULOS E LENTES 
OFTÁLMICAS VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO PROJETO ENXERGAR 
MELHOR, POR INTERMÉRIO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA 
ESPAÇO OPTICO COMERCIO VAREJISTA 
DE ARTIGOS ÓPTICOS EIRELI - ME. 
 

 Pelo presente instrumento, o Município de Doutor Severiano/RN, inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº. 08.355.489/0001-26, com sede na Rua Padre Tertuliano, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Francisco Neri de Oliveira, doravante 
denominada CONTRATANTE, e do outro lado ESPAÇO OPTICO COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS ÓPTICOS EIRELI - ME, CNPJ: 21.838.336/0001-06, com 
endereço à Rua Rosa Lima Dos Santos, N° 384, Sala 102, Jardim Cidade Universitária, 
João Pessoa/PB, CEP N° 58.051-590, doravante denominadas CONTRATADO, têm 
entre si justas e acordadas a celebração do presente Contrato, sujeitando-se as partes às 
normas da Lei das Licitações Consolidadas, no 8.666, de 21 de novembro de 1993 e 
alterações posteriores, ao estabelecido no termo de referência, aos termos da proposta 
vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
           Aquisição de armações de óculos e lentes oftálmicas visando suprir as 
necessidades do projeto enxergar melhor.     

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a)  Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem 
como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o 
seu aceite;  

  
b) Efetuar o pagamento nos termos desse termo de referência;  

  
c) Aplicar à a contratada as sanções regulamentares e contratuais;  

  
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela Contratada;  
  

e) Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a 
licitante vencedora;  
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Proceder o rigoroso controle de qualidade dos produtos recebidos, recusando os que 
estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de 
responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
 O valor inicial do presente Contrato é de R$ 17.561,00 (dezessete mil quinhentos 
e sessenta e um reais), a ser pago mediante necessidade de aquisição, após apresentação 
de documento fiscal. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Informamos que a despesa hora pretendida encontram-se alocados no Orçamento Geral 
do Município exercício 2019 E terá a seguinte dotação orçamentária:  

Unidade Orçamentária 02.009-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

Projeto/Atividade 2.020-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo, 100. 
 3.3.90.32.00- Material de distribuição 

Gratuita, 100. 
Órgão 02-GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária 03-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - FMA
Projeto/Atividade 2.003- MANUTENÇAO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO. 
Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo, 100. 

 

Parágrafo Único - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 O contrato de aquisição, objeto deste processo, é da data de assinatura do contrato, 
até 31 de março de abril de 2019, ou até decorrer saldo.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. 

a)  Entregar os produtos no prazo máximo de 15 dias corridos, contados da 
emissão da ordem de compra;  

  
b) Entregar os produtos em sua embalagem original;  

  
c) Substituir os materiais não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que 

durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou 
se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias, a partir 
da ciência da rejeição;  
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d) Comunicar ao Setor de Suprimentos qualquer anormalidade constatada e 
prestar os esclarecimentos solicitados.  

  
e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas 

decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas 
por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.  

  
f) Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas 

neste termo de referência;   
  

g) Informar na proposta de preço o e-mail da empresa, e confirmar, quando da 
abertura das mensagens eletrônicas, o recebimento das notas de empenho 
enviadas eletronicamente pelo Setor de Suprimentos;  

h) Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham incidir sobre 
o Produto fornecido, reservando ao o direito de deduzir, dos valores a serem 
pagos ao fornecedor, as quantias correspondentes aos tributos eventualmente 
não recolhidos.  

  
i) Fornecer os materiais conforme as especificações constantes no termo de 

referência e seus Anexos;   
  

j) Entregar os produtos rigorosamente de acordo com as especificações e 
quantitativos expressos na Nota de Empenho, no local de entrega 
especificado no Termo de Referência;  

  
k) Fornecer garantia de 1 (um) ano contra defeito de fabricação.  

 
CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento das obrigações constantes na cláusula primeira deste contrato, 
por qualquer motivo, ensejará nas seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
b) Multa de 5% (dez por cento) do valor do contrato; 
c) Rescisão unilateral do contrato, por parte da contratante, sem prejuízos de 
demais medidas administrativas e legai cabíveis de ressarcimento e indenização. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
  Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, ou no seu prazo final, 
quando ocorrerá justa causa, não cabendo nenhuma indenização a parte contratada. 
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CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel/RN, no Estado do Rio Grande do 
Norte, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, renunciando as partes a 
quaisquer outro, por mais privilegiados que sejam. 
 
Parágrafo Único - E, por estarem, as partes, justas, combinadas e acordadas, assinam o 
presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo firmadas. 

 
                              Doutor Severiano/RN, 08 de maio de 2019. 
 

 
 

______________________________________ 
Francisco Neri de Oliveira 

Prefeitura Municipal de Doutor Severiano. 
C.N.P.J.: 08.355.489/0001-26 

 
_______________________________________ 

ESPAÇO OPTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ÓPTICOS EIRELI 
- ME 

CNPJ: 21.838.336/0001-06 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.________________________________________________________________ 
C.P.F.: 
 
2.________________________________________________________________ 
C.P.F.: 

 
 
 

 

 

 

 


