
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Despacho Autorizatório

6064.2017/0000700-4

I – No exercício da competência que me foi confiada pela Lei Municipal n. 13.164/2001 e
pelo Decreto Municipal n. 58.153/2018, à vista dos elementos de convicção con�dos no presente, em
especial,  a manifestação da Supervisão de Administração, da Supervisão de Execução Orçamentária e
Financeira, Setor de Compras e Divisão de Administração e Finanças e da Assessoria Jurídica, que ora
acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de es�lo,
com fundamento no Art.  57,  § 4° da Lei  Federal  n.  8.666/93 cc.  art.  46,  parágrafo único do Decreto
Municipal  n.  44.279/03,  o  aditamento  do  Contrato  n.  009/2016/SDTE   celebrado  com  a  
empresa  MASTER  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  VEÍCULOS  EIRELI  -  EPP.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.
14.276.029/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços de transportes, com veículos do Tipo “D1 -
Van” e “D1 – Furgão” e  “D1 -Furgão refrigerado”, incluindo motorista, combus�vel, quilometragem livre,
com a  finalidade  de  efe�var  locomoção  de  pessoas,  materiais,  documentos  e  pequenas  cargas  para
atendimento das demandas da SMDET, para fazer constar:

II- Prorrogação, excepcional, do prazo de vigência contratual por mais 03 (três) meses,
vigorando  até  21/09/2021,  ou  até  a  conclusão  do  procedimento  licitatório  tratado  no  processo
administra�vo 6064.2021/0000791-5.

III– O valor mensal es�mado da presente prorrogação é de R$ 135.791,56 (cento e trinta e
cinco mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor total para o
período de 03 (três) meses de R$ 407.374,68 (quatrocentos e sete mil trezentos e setenta e quatro reais e
sessenta e  oito  centavos),  com aplicação de reajuste previsto na Cláusula  Sexta  do ajuste,  conforme
demonstra�vo de cálculo defini�vo confeccionado pela SEOF (doc. 045749864).

IV-  Em  consequência,  AUTORIZO  a  emissão  da  Notas  de  Empenhos,  que  onerará  as
dotações  orçamentárias  30.10.11.122.3024.2100.33903900.00  e  30.10.08.605.3016.8103.33903900.00
do exercício financeiro vigente.

V- PUBLIQUE-SE.

VI - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:

1. À DAF/SEOF para a emissão da nota de empenho e demais providências cabíveis.

2. Em seguida, à DAF/Contratos para:

a) lavratura do termo de aditamento;

b) convocação da CONTRATADA para assinatura do instrumento;

c)  publicação  na  imprensa  oficial  nos  termos  e  prazo  determinado  pela  Lei  Federal  n.
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8.666/1993 e art. 26 da Lei Municipal n. 13.278/2002 e demais providências cabíveis.

3. Por fim, à SAD, para o que mais couber.

Documento assinado eletronicamente por Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, Secretária
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em 21/06/2021, às 20:38, conforme art. 49
da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 046512846 e o código CRC 3FF9B8E5.

Referência: Processo nº 6064.2017/0000700-4 SEI nº 046512846
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