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DATA APROVAÇÃO

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
RD N.0 PRE-DPR -002/2021

ASSU NTO:
AUTORIZAR FORMALIZAÇÃO DO 1° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 1891970100 VISA NDO A
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, NOS MESMOS TERMOS ATUAIS.

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com a empresa
Guandalini Equi pamentos Topog ráficos Eireli, sob n° 1891970100 e considerando:
1. que o contrato n° 1891970100 trata da contratação pela SPObras, da empresa Guandalini
Equi pamentos Topográficos Eireli para a prestação de serviços de locação de até 05 (cinco)
equipamentos e acessórios para serviços especializados de topografia, e apresenta seu
vencimento em 16/01/2021 .
2. que a continuidade da prestação dos serviços de locação de equipamentos e acessórios para
serviços especializados de topografia é necessária, conforme man ifestação da área fiscal Núcleo de Projetos - NPROJ, pois tratam-se de serviços contínuos e imprescindíveis para
atendimento às demandas de projeto e obra de toda empresa, abrangendo tanto a execução
quanto a su pervisão de levantamentos topográficos para elaboração de projetos , implantação de
obras, medição de obras, desapropriações, regularizações fundiárias, etc.
3. que a necessidade de aditamento se apresenta pela proximidade do vencimento do contrato e
da possibilidade legal de sua renovação ;
4. que esta necessidade foi avaliada pela Diretoria de Projetos, que autorizou o aditamento deste
contrato nas condições apresentadas, no sentido de renová-lo por mais 12 meses, nos mesmos
termos atuais e vigentes, de forma a manter o valor inicialmente pactuado ou seja, renovação no
valor de R$55.200,00 na Data Base de janeiro/2020 , valor este referendado pelo Núcleo de
Preços e Custos- NPC, após devida análise.
RESOLVE: Autorizar a celebração do Termo de Aditamento n° 01 ao Contrato n° 1891970100, para
renovar o contrato por mais 12 meses, a partir do seu vencimento, ou seja, até 16/01 /2022,
adotando a nova planilha e o novo cronograma, nos termos dos itens acima citados.
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