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AUTORIZAR FORMALIZAÇÃO DO 3° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 1561930100 VISANDO A 
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 08 MESES, NOS MESMOS TERMOS ATUAIS. 

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 presencial de vigilância desarmada e 
segurança patrimonial, executados de forma contínua 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. 

2. que a continuidade da prestação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial na região é 
necessária, conforme manifestação da área gestora - Núcleo de Gestão de Territórios - NGT, 
pois tratam-se de serviços continues e imprescindíveis para assegurar a manutenção das áreas 
desapropriadas pela prefeitura. 

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 Administrativa e Financeira - DAF, que 
autorizou o aditamento deste contrato nas condições apresentadas, no sentido de renová-lo por 
mais 08 meses, nos mesmos termos atuais e vigentes, de forma a reduzir o valor inicialmente 
pactuado ou seja, renovação no valor de R$534.815,34 (Data Base de janeiro/2019); valor este 
reembolsado do contrato n° 049/SIURB/2016- Cooperação Técnica Estratégica, e referendado 
pelo Núcleo de Preços e Custos - NPC; e por fim reiterar a informação ao contrato, junto à 
cláusula de rescisão, a previsão de rescisão sem ônus, com aviso prévio de 30 dias. 

RESOLVE: Autorizar a celebração do Termo de Aditamento n° 03 ao Contrato n° 1561930100, para 
renovar o contrato por mais 08 meses, a partir do seu vencimento, ou seja, até 01/10/2021 , 
adotando a nova planilha e o novo cronograma, nos termos dos itens acima citados. 
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