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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
N.º 360/2018

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal 
de Administração. CNPJ n.º 08.079.402/0001-35. CONTRATADA: Trampolim 
Administradora de Bilhetes Eletrônicos Ltda. CNPJ Nº 10.697.087/0001-51. OBJETO: 
O presente instrumento tem como objeto a prorrogação da vigência prevista na 
Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a contar de 01 de janeiro à 31 de 
dezembro de 2021, permitida novas dilatações desde que devidamente justificadas 
pelas partes requisitantes. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem 
fundamento legal nos art. 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, assim como na 
Cláusula Quinta do Contrato Administrativo decorrente da Inexigibilidade de Licitação 
n.º 035/2018, e na melhor forma do Direito Administrativo.  RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato 
Administrativo8.ª do Contrato Administrativo. São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de 
dezembro de 2020.  Ana Cristina da Silva Costa – pelo Contratante, e Gino Augusto 
Barreto Costa – pela Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1804020008.337

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria Municipal de Tributação. CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, 
CONTRATADA: TINUS INFORMÁTICA LTDA – CNPJ nº 35.408.525/0001-45. 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto alteração nos itens inicialmente 
contratados, os quais são de suma importância para o atendimento aos contribuintes 
conforme descrição no memorando 13.139/2020, sendo acrescido ao contrato inicial o 
quantitativo de 24,11% dos serviços contratados, que repercutem o valor de R$ 
40.500,00 para o exercício de 2021, ficando o valor total do contrato em R$ 272.500,00 
(duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
despesas decorrentes deste Termo aditivo serão pagas com recursos do Fundo 
Municipal de Saúde, na seguinte dotação orçamentária de 2021: UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 018 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - 
PROJETO/ATIVIDADE: 2.064 – Manutenção da Secretaria de Tributação - 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ - FONTE DE 
RECURSO: 1001 – Recursos Próprios. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único - O 
presente Termo Aditivo tem fundamento legal nos art. 57, II da Lei Federal n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, assim como na Cláusula 08.ª do Contrato Administrativo 
n.º 1804020008.337, e na melhor forma do Direito Administrativo. RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo. 
São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de dezembro de 2020. Mário David de Oliveira 
Campos - p/ Contratante e José Eduardo de Souza Borges - p/ Contratada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 

Aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00 horas, na 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, sito 
a Rua Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, através da Secretaria Municipal Saúde, neste 
ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o Senhor Jalmir Simões da 
Costa, brasileiro, casado, portador da Carteira da Identidade n.º 978.298, expedida 
pela SSP/RN e do CPF n.º 626.282.594-00, residente e domiciliado à Rua São José de 
Mipibu, 26, Conj. Rego Moleiro III, São Gonçalo do Amarante/RN, nomeado pela 
Portaria n.º 41/2021, da lavra de Sua Excelência – o  Prefeito Municipal, doravante 
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 028/2020, 
cujo objetivo fora a formalização de Registro de Preços para futura aquisição de 
UTENSILIOS, objetivando Unidades de Saúde Básica - UBS, CAPS II, CAPS AD E 
CER III do Município de São Gonçalo do Amarante/RN em conformidade com as 
especificações dispostas no Edital de Licitação e seus anexos. Também integram esta 
Ata de Registro de Preços os termos das propostas de preços ofertadas pelas 
empresas licitantes, independentemente de transcrição. Ressalte-se, por oportuno, 
que o prazo para assinatura da ARP pelas licitantes vencedoras será de até 5 (cinco) 
dias, a contar da comunicação de que está a sua disposição; que todas as condições 
referentes à contratação estão descritas no referido Contrato; que a validade desta Ata 
de Registro de Preços conta desta data, por 12 (doze) meses; e que a recusa da 
aposição da assinatura por parte de qualquer licitante não a invalida. 
 CLAUSULA PRIMEIRA  
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais 
referente a Registro de Preços para futura aquisição de UTENSILIOS, objetivando 
Unidades de Saúde Básica - UBS, CAPS II, CAPS AD E CER III do Município de São 
Gonçalo do Amarante/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório 
supracitado.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS  
2.1. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 
na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.  
2.1.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Membro da Secretaria Municipal de 
Saúde.
a)gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o 

preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos equipamentos registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação;  
b)convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compras. 
c)observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a 
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas 
certidões ou documentos vencidos; 
d)conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de 
penalidades;  
e)realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a 
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  
f)comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na 
presente ARP;  
g)coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; 
e,  
h)acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na presente ARP.   
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a: 
a)Retirar a respectiva ordem de compras, no prazo máximo de 01 (um) dia, contados da 
emissão da ordem de compras; 
b)entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços 
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;  
c)fornecer o objeto conforme especificação, marca e preço registrados na presente 
ARP;  
d)entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente 
ARP;  
e)providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente 
ARP;  
f)fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da 
data da assinatura da presente ARP; 
h)ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) 
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução 
das obrigações assumidas na presente ARP;  
i)pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública 
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 
j)manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano a partir da 
sua assinatura.   
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o 
preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de 
requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir 
com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.  
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4.1.Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis no período de vigência da 
proposta (60 dias). 
4.2.O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, “d” 
c/c art. 65, §8 da Lei n 8.666/93, o que não significa o aumento do preço registrado.  
4.3.As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovações da 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
contrato. 
4.4.Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar 
de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo, datada(s) do 
período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a 
Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços adotará ampla 
pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP. 
4.5 Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas 
ou empenhadas.  
4.6 – São objeto da presente ata os preços abaixo registrados com a(s) identificação da 
contratada. 
EMPRESA: COMERCIAL T&T EIRELI ME
CNPJ: 05.009.904/0001-00
LOCALIZADA: RUA: GENERAL OSÓRIO, 200 CIDADE ALTA – NATAL/RN 
TELEFONE: 84 3301-3425– EMAIL: comercial.trn@gmail.com
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: DENIS OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 027.969.444-09
ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL: RUA DO MELAÇO, 3212 – COJ. NOVA 
NATAL / NATAL –RN 
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