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ASSUNTO: AUTORIZAR FORMALIZAÇÃO DO 2° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° ~1"930100
VISANDO O REPLANILHAMENTO DA PLANILHA DE SERVIÇOS E CONSEQUE NTE REDUÇÃO DO VALOR
CONTRATUAL.

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com a empresa
Master Vigilância Especializada SS Ltda , sob n° 1561930100 e considerando:
1. que o contrato n° 1561930100 trata da contratação pela SPObras, da empresa Master Vigilância
Especializada SS Ltda. para a prestação de serviços presenciais de vigilância desarmada e
segurança patrimonial, executados de forma continua à SPObras, realizados por meio de postos
fixos nos locais: Praça Francisco Daniel Lopes e Canteiro à Av. Radial Leste x Av. Professor
Engenheiro Ardevan Machado, e apresenta seu vencimento em 01/02/2021 .
2. a necessidade de aditamento se apresenta em virtude de se adequar o contrato ao Decreto
Municipal n° 59.650 de 03/08/2020, que atinge as obras complementares , serviços e projetos
executivos voltados à implantação da conclusão do Corredor de Ónibus Leste - ltaquera , que
passaram a ter gestão da São Paulo Transporte - SPTrans;
3. a necessidade do aumento de postos fixos na área localizada na Av. Radial Leste x Av.
Professor Engenheiro Ardevan Machado (Terminalltaquera);
4. a necessidade de readequação da planilha de serviços, com a redução do valor contratual de
R$649 .999,98 para R$558.356 ,16, ou seja, uma redução de R$91.643,82, ou ainda, 14,10%
sobre o valor inicial (PO) e novo cronograma físico-financeiro, sem alteração do prazo contratual.

RESOLVE: Autorizar a celebração do Termo de Aditamento n° 02 ao Contrato n° 1561930100, para

replanilhamento da planilha de serviços e consequente redução do valor contratual de
R$649 .999,98 para R$558.356, 16, ou seja, uma redução de R$91 .643,82, ou ainda, 14,10% sobre o
valor inicial (PO) e novo cronograma físico-financeiro, sem alteração do prazo contratual, nos termos
dos itens acima citados .
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