
 

CONTRATO N° 00

 

CONTRATANTE: 

CTA – Controladoria do Transporte de Araraquara
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.629.194/0001
Portugal, n.º 853, centro, neste ato representado pelo Diretor Presidente Sr. 
EDUARDO DOS SANTOS
nº. 081.322.468-37. 

CONTRATADA: 

MARIO FRIGERO ME, CNPJ/MF sob n.º 
Mauá nº 486 – Centro -
denominado CONTRATAD

I - DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PATRIMONIAL DESARM
CENTRAL DE INTEGRAÇÃO

II - DO PREÇO  

O valor do presente importa em 

III – DO INICIO DOS SERVIÇOS / VIGÊNCIA DO CONTRATO

03.01. Prazo de Inicio dos 
de Janeiro de 2017, nos se

De segunda-feira a sexta-
21:00Hs às 24:00hs(00:00h

IV - DA PENALIDADE 

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso 
injustificado da contratada, poderá ser aplicadas aos inadimplentes multa de até 10% (dez 
por cento) do valor do contrato, sem 
86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93

 

 

CONTRATO N° 007-2016 - Livro 01- Folhas nº 016 a 017

Controladoria do Transporte de Araraquara, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.629.194/0001-57, I.E. Isenta, com sede na Av. 
Portugal, n.º 853, centro, neste ato representado pelo Diretor Presidente Sr. 
EDUARDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG nº. 18.820.662

, CNPJ/MF sob n.º 18.961.635/0001-10, estabelecida à 
- CEP 14.801-000 – Araraquara/SP, doravante simplesmente 

CONTRATADO, representado pelo Próprio 

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MADO, ATUANDO NAS DEPENDÊNCIAS DO 

CENTRAL DE INTEGRAÇÃO. 

O valor do presente importa em R$ 3.600,00 (TRÊS MIL, E SEISCENTOS REAIS

DO INICIO DOS SERVIÇOS / VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 Serviços: Dia 05 de Dezembro de 2016, com tér
eguintes horários: 

-feira das 17:00hs às 20:00hs e aos sábado e 
hs). 

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso 
injustificado da contratada, poderá ser aplicadas aos inadimplentes multa de até 10% (dez 
por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 
86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 

16 

7 

, pessoa jurídica de direito público 
, com sede na Av. 

Portugal, n.º 853, centro, neste ato representado pelo Diretor Presidente Sr. MARCIO 
or do RG nº. 18.820.662-0 e CPF/MF 

, estabelecida à Avenida 
Araraquara/SP, doravante simplesmente 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA 
NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL 

REAIS) 

rmino no dia 05 

 domingos das 

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso 
injustificado da contratada, poderá ser aplicadas aos inadimplentes multa de até 10% (dez 

prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 



 
V – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Gerar a Folha de Pagamento e encaminhar a CTA para os devidos recolhimentos.

VI – DOS PAGAMENTOS 

As condições de pagamento será 

VII – DO FORO 

Fica eleito o FORO da Comarca de Araraquara para dirimirem
eventualmente oriundas do presente contrato  

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou
de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

 

 

ARARAQUARA/SP, 01 de 

 

 

________________________________________________

CTA Controladoria do Transp. De Araraquara

MARCIO EDUARDO DOS SANTOS

 

 

 

 

_________________________________________________

Mario Frigero Junior

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 ______________________________

 

 

 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Gerar a Folha de Pagamento e encaminhar a CTA para os devidos recolhimentos.

 

As condições de pagamento será até o dia 30 de cada mês. 

Fica eleito o FORO da Comarca de Araraquara para dirimirem-
eventualmente oriundas do presente contrato   

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois 
achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

de Dezembro  de 2.016 

________________________________________________ 

CTA Controladoria do Transp. De Araraquara 

MARCIO EDUARDO DOS SANTOS 

_________________________________________________ 

r ME 

______________________________  _______________________________
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Gerar a Folha de Pagamento e encaminhar a CTA para os devidos recolhimentos. 

-se controvérsias 

se o presente instrumento, que depois 
achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias. 

_______________________________ 


