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TERMO DE CONTRATO n° 004/SP-SÉ/2014 

 

 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – INC. IV – ART 24 – LEI FEDERAL 8.666/93. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.085.684-8. 

CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO – SP-SÉ. 

CONTRATADA: CTPT - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE 

TRANSPORTE. 

CNPJ: 05.358.562/0001-25. 

PRAZO: 01 (um) mês, excepcionalmente, contados a partir de 01/04/2014. 

VALOR TOTAL: R$ 39.104,00 (trinta e nove mil cento e quatro reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nº 4910.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00. 
 
 
 

Pelo presente, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ 
nº 05.499.294/0001-61, com sede na Rua Álvares Penteado, 49/53 - Centro - São Paulo - SP, 

neste ato, representada pelo Subprefeito da Sé, Senhor ALCIDES ARAUJO DOS SANTOS, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CTPT - COOPERATIVA 

DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE, CNPJ nº 05.358.562/0001-25 com 
sede na Rua Eduardo Ferreira França, nº 772 - Água Funda – São Paulo-SP – Cep: 04157-000, 
Tel (11) 5058-7005 Fax (11) 5077-3200, neste ato por seu representante legal, conforme 

documento comprobatório, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 
firmar o presente contrato na conformidade do despacho de fls. 20 e das cláusulas que seguem: 

 

 

I. DO OBJETO 

 

2.1. Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviço 

especializado em locação de 14 (quatorze) veículos de transporte de pessoas – Grupo C, com 
motorista, combustível, quilometragem livre e aparelho de GPS (Sistema de Posição Global) a 
serem utilizados pela Subprefeitura Sé. 
 

1.2. Os veículos deverão apresentar as seguintes características mínimas. 
 

GRUPO C 
 

Procedência: Preferencialmente Nacional 

Cor: Branca 

Número de Portas: de 2 (duas) a 5 (cinco) portas 

Tipo de Carroceria: Três volumes (Sedan) ou do tipo Hatchback (2 volumes) 

Acabamento: Modelo Básico da Linha 

Capacidade: Quatro ou mais pessoas 

Motorização: Mínimo de quatro cilindros e 1000 centímetros cúbicos de 
cilindrada 

Equipamentos Opcionais: 
 

Somente equipamentos normais de produção, salvo exceções 
justificadas pela administração 

Combustível: Preferencialmente GNV (Gás Natural Veicular) 

Utilização: Transporte de Pessoas 
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1.2.1. Os veículos devem ser próprios, ou estarem na posse do contratado em razão 
de leasing, devendo a contratada apresentar documento apto a comprovar a propriedade ou  
leasing do veículo em nome da empresa; 

1.2.2. Os veículos deverão ainda estar em perfeitas condições de uso, de higiene e 
limpeza (interna e externa), bem como não poderão apresentar avarias na lataria ou pontos de 
ferrugem; 

1.2.3. Os veículos deverão cumprir as seguintes exigências mínimas:  

a) não pode ter sido fabricado há mais de 5 anos, levando-se em consideração o ano 

de fabricação e não o ano do modelo, devendo ser substituído no prazo máximo de 

seis meses assim que completar a idade especificada;  

b) seguro com cobertura total a qualquer evento lesivo;  

c) Manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada; 

d) Entrega e retirada sem taxa;  

e) Assistência 24 horas;  

1.2.4. A contratada deverá arcar com toda e qualquer despesa com a conservação e 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos, suprimento de combustível e lubrificantes, 
especialmente com acidentes de trabalho, seguros, impostos e quaisquer outras despesas 
decorrentes do uso dos veículos, inclusive, na hipótese de ocorrência de apreensão do(s) 
veículo(s), como as despesas decorrentes da retirada, guincho, etc; 

1.2.5. A contratada deverá substituir imediatamente o(s) veículo(s) em caso de pane 
ou impossibilidade de funcionamento, de maneira a não interromper a correta prestação dos 
serviços, inclusive durante o tempo necessário aos reparos. 

1.2.6. A prestação do serviço independe da sujeição ao rodízio municipal, o qual 

deve ser observado, com a substituição automática por veículos que atendam às finalidades 
do contrato; 

1.2.7. A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários 
e pelos atos por eles praticados, civil e criminalmente, responsabilizando-se, ainda, por 
eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a locomoção do veículo aos 
locais de trabalho, bem como durante a prestação dos serviços à PREFEITURA. 

1.2.8. A Contratada se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, 
sem ônus para a PREFEITURA, qualquer motorista de seu quadro, que, por sua solicitação, não 
deva continuar a participar da prestação dos serviços. 

1.2.9. Os serviços serão executados dentro OU FORA do perímetro urbano do 
Município de São Paulo, tendo como locais de saídas ou disponibilidade os endereços e 
destinos determinados pela Administração. 

1.2.10. No caso de serviços fora do município, serão observadas as exigências do 
Decreto Municipal nº 29.431/90. 

1.2.11. Todos os veículos deverão possuir bancos traseiros e cinto de segurança para 
todos os usuários. 

1.2.12. Os veículos deverão estar licenciados, em conformidade com o Código Nacional 
de Trânsito. 

1.2.13. Os veículos serão controlados individualmente, através de fichas diárias com o 
relatório dos veículos, contendo horário de apresentação e dispensa, locais visitados, materiais 
eventualmente entregues, e eventuais ocorrências, devidamente assinadas pelos motoristas e 
pelos usuários que utilizarem os veículos. 

1.2.14. Os serviços deverão ser prestados por meio de motoristas devidamente 
habilitados e preparados para o desempenho da atividade, que deverão portar sempre os 
documentos de porte obrigatório e comprobatório de sua habilitação. 

1.2.15. Os veículos, com motoristas e devidamente abastecidos, deverão se apresentar 
nos locais e horários pré-estabelecidos, e deverão percorrer todos os itinerários que forem 
determinados aos motoristas, para transporte de pessoas e objetos, no interesse da contratante. 
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1.2.16. A contratada obriga-se a cumprir de imediato eventual falta de 
veículos/motoristas, sempre que as mesmas forem comunicadas pela contratante. 

1.2.17. A contratada deverá fornecer uniforme e crachá aos seus motoristas, que 

serão de uso obrigatório enquanto estiverem a serviço da PMSP, bem assim fornecer e 

exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na 

legislação em vigor. 

1.2.18. A contratada deverá proceder à VISTORIA prévia efetuada pelo DTI- 
Departamento de Transportes Internos, bem como sujeitar-se à avaliação das condições gerais 
dos veículos sempre que solicitado pela PMSP, a qual exigirá a substituição caso não estejam 
em condições adequadas de uso. 

1.2.19. Poderá ser exigida a confecção e colocação de adesivos pela contratada, nos 
veículos, no tamanho e modelo a serem fornecidos pela contratante, indicando: A SERVIÇO DA 
SUBPREFEITURA-SÉ. 

1.2.20. A contratada deverá apresentar os veículos para início dos serviços, nos locais 

designados pela Unidade Contratante, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da 
assinatura do Contrato. 

1.2.21. HORÁRIOS: 

 

QUANTIDADE DE VEÍCULOS E HORAS DESEJADAS: 

 

VARRIÇÃO – 14 (quatorze) VEÍCULOS ESTIMADOS 

1º TURNO-NORMAL – horário das 06:00h às 15:00h / de segunda-feira a sexta-feira, 

inclusive feriado, já computada uma hora para refeição. 

Tipo 

de Veículo 

quantidade 

de veículos 

período 

da 

contratação 

nº de horas 

diárias 

(estimadas) 

nº  horas mensais  

(estimadas)   máximo 22 

dias 

C 04 12 meses 32 704 

 

2º TURNO-NORMAL – horário das 14:00h às 23:00h / de segunda-feira a sexta-feira, 

inclusive feriado, já computada uma hora para refeição. 

Tipo 

de Veículo 

quantidade 

de veículos 

período 

da 

contratação 

nº de horas 

diárias 

(estimadas) 

nº  horas mensais  

(estimadas)   máximo 22 

dias 

C 03 12 meses 24 528 

 

3º TURNO –NORMAL horário das 21:00h às 06:00h / de segunda-feira a sexta-feira, 

inclusive feriado, já computada uma hora para refeição. 

Tipo 

de Veículo 

quantidade 

de veículos 

período 

da 

contratação 

nº de horas 

diárias 

(estimadas) 

nº  horas mensais  

(estimadas)   máximo 22 

dias 

C 03 12 meses 24 528 
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1º TURNO – ESPECIAL horário das 08:00h às 17:00h / de sábados, domingos inclusive 

feriados, já computada uma hora para refeição, conforme escala de plantão. 

Tipo 

de Veículo 

quantidade 

de veículos 

período 

da 

contratação 

nº de horas 

diárias 

(estimadas) 

nº  horas mensais  

(estimadas)   máximo 10 

dias 

C 02 12 meses 16 horas 160 

 

2º TURNO – ESPECIAL horário das 19:00h às 04:00h / de sábados, domingos inclusive 

feriados, já computada uma hora para refeição, conforme escala de plantão. 

Tipo 

de Veículo 

quantidade 

de veículos 

período 

da 

contratação 

nº de horas 

diárias 

(estimadas) 

nº  horas mensais  

(estimadas)   máximo 10 

dias 

C 02 12 meses 16 horas 160 

TOTAL DE HORAS MENSAIS ESTIMADAS – 2080 horas 

 
 

II. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E SEUS RECURSOS 
 

2.1. O valor do presente contrato é de R$ 39.104,00 (trinta e nove mil cento e quatro 

reais). neles estando incluídas todas as despesas relativas ao presente Contrato. 
 

2.2. No preço supra estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da proponente, 
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado e constituirá 
a qualquer título a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos 
serviços objeto deste. 
 

2.3. Os recursos necessários para fazer frente às despesas deste Contrato estão 

empenhados na dotação nº 49.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, através da Nota de 

Empenho nº 30820/2014, no valor de R$ 39.104,00 (trinta e nove mil cento e quatro reais). 
 

III. DOS REAJUSTES 
 

3.1. Fica vedada a concessão de reajustes. 
 

IV. DO PRAZO 

 

4.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 01 (um) mês, a contar, excepcionalmente 
de 01/04/2014, prorrogável automaticamente por iguais e sucessivos períodos até o limite 
máximo de 06 (seis) meses, podendo ser encerrado a qualquer tempo, tão logo se 
descaracterize a emergência. 

 

V. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. A Contratada deverá apresentar para medição dos serviços executados, após decurso 
dos respectivos períodos de execução, à Unidade Requisitante da Contratante, requerimentos 
mensais. 
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5.2. Após a autuação de processo administrativo a partir da documentação supra 
mencionada, serão efetuadas as medições e serão atestados os serviços prestados pela 
Unidade Requisitante que encaminhará o processo ao setor financeiro para pagamento; 
 

5.3. Se o período de medição não abranger um mês integral (primeiro e último mês do prazo 
previsto na Ordem de Início), o valor mensal será dividido por 30 (trinta) e multiplicado pelo 
número de dias trabalhados, considerando-se o mês comercial. 
 

5.4. A Contratada deverá apresentar ao setor financeiro da Contratante, após a medição dos 
serviços, pedido de pagamento acompanhado da seguinte documentação: 

5.4.1. Primeira via da Nota Fiscal e Fatura, Nota Fiscal-Fatura ou Nota Fiscal 
Eletrônica, discriminadas, com indicação do valor total dos serviços e dos valores excluídos da 
base de cálculo da contribuição previdenciária; 

5.4.2. Cópia do Contrato e seus Aditamentos se houver; 

5.4.3. Cópia da Nota de Empenho e da Nota de Retificação e/ou Nota Suplementar de 
Empenho se houver; 

5.4.4. Cópia autenticada dos comprovantes de recolhimento do Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço - FGTS; 

5.4.4.1. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão 
corresponder ao período de execução e à mão-de-obra alocada para esse fim; 

5.4.5. Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; 

5.4.6. Guias de recolhimento GFIP e GPS; 

5.4.7. Cópia autenticada dos comprovantes de recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN do mês de competência; 

5.4.8. Cópia autenticada dos comprovantes de recolhimento do Imposto de Renda 
Retido na Fonte – IRRF; 

5.4.9. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço - FGTS; 

5.4.10. Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal; 

5.4.10.1. Caso a Contratada não esteja cadastrada como contribuinte neste 
Município, deverá apresentar Declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, 
do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente 
aos tributos relacionados com a prestação licitada. 

5.4.10.2. No caso de sociedade com estabelecimento prestador ou com sede ou 
domicílio fora do Município de São Paulo, a Contratada deverá apresentar prova de inscrição no 
cadastro de pessoas jurídicas prestadoras de serviços que emitam nota fiscal autorizada por 
outro município, na forma do artigo 9º-A da lei nº 13.701/2003 e Decreto Municipal nº 
50.896/2009. 

5.4.11. Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social; 

5.4.12. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, para comprovação de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Federal nº 
12.440/2011. 

5.4.13. Folha de pagamento dos empregados, relativo ao mês da prestação do serviço; 

5.4.14. Cópia autenticada do recibo da conectividade social. 
 

5.5. A PMSP efetuará a retenção na fonte dos seguintes impostos: 

5.5.1. O ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, de 
acordo com o disposto na Lei nº 13.701/2003 e Decreto nº 52.703/2011, quando analisada pela 
Contratante a natureza dos serviços; 

5.5.2. O IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, em conformidade com o 
disposto no art. 3º do Decreto-Lei 2.462/1988, Lei nº 7.713/1988, art. 55 e art. 649 do Decreto nº 
3.000/1999, quando analisada pela Contratante a natureza dos serviços. 
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5.5.3. No tocante a contribuição social para o Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS a Contratante observará, em todos os seus termos, o disposto na Instrução Normativa – IN 
MPS/SRP nº 971 de 13/11/2009 e suas alterações ou outra que vier a substituí-la. 

 

5.6. As RETENÇÕES NA FONTE e seus VALORES, previstos no item 5.5, deverão estar 
destacados na Nota Fiscal, Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal Eletrônica; 
 

5.7. Caso, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, não haja decorrido o prazo legal 
para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de 
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a 
documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento; 
 

5.8. A não apresentação dessas comprovações assegura a Contratante o direito de sustar o 
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 
 

5.9. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA CORREÇÃO DOS DADOS 
APRESENTADOS, BEM COMO POR ERROS OU OMISSÕES. 
 

5.10. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega do pedido de 
pagamento acompanhado da documentação acima exigida. 

5.10.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte 
da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da 
data em que estas forem cumpridas. 

 

5.11. O pagamento será efetuado, exclusivamente, pela Secretaria Municipal de Finanças, 
através de crédito em conta corrente especificada pelo credor, mantida no BANCO DO BRASIL 
S/A conforme Decreto Municipal nº 51.197 de 22.01.2010. 
 

5.12. Nenhum pagamento isentará a Contratada do cumprimento de suas responsabilidades 
contratuais nem implicará a aceitação dos serviços. 
 

5.13. Independentemente da retenção do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, fica o responsável tributário obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais 
acréscimos legais, na conformidade da legislação aplicável. 
 

5.14. Caso os valores a serem excluídos da base de cálculo da contribuição não sejam 
comprovados quando a apresentação da nota fiscal, ou seja, em montante inferior ao previsto 
no Contrato, aplicar-se-á multa igual a valor porventura ainda devido ao INSS, conforme previsto 
na Orientação Normativa nº 01/2002-PREF-G. 
 

5.15. Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte 
inconteste dos serviços. 
 

5.16. A fiscalização do serviço será exercida por funcionário designado pela Prefeitura do 
Município de São Paulo. 
 
 

VI. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

6.1. Os serviços objeto deste Contrato serão recebidos pela Prefeitura consoante o disposto 
no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
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VII. DAS SANÇÕES 

 
7.1. As sanções são as previstas no Capítulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93, garantida a 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. No que tange às multas, 
a Contratada estará sujeita às sanções abaixo discriminadas: 

7.1.1. Multa por dia de atraso para a contratação pretendida: 1,0% (um inteiro por 
cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias, incidindo, após, a 
multa de inexecução total dos serviços. 

7.1.2. Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) 
incidente sobre o valor total do faturamento mensal, por descumprimento e por dia, por 
ocorrência. 

7.1.3. Multa pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas pela 
Fiscalização: 2,0% (dois inteiros por cento) sobre o valor total do faturamento mensal, por 
ocorrência. 

7.1.4. Multa por descumprimento da legislação trabalhista: 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor do Contrato, por dia, por ocorrência e por funcionário, até a comprovação da 
regularização. 

7.1.4.1. Constatado o descumprimento da legislação trabalhista, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis, será rescindido o presente ajuste com fundamento no art. 78, 
inciso XII e art. 88, inciso III, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, observados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal 48.197/07. 

7.1.5. Multa por desatendimento das determinações da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor 
contratual. 

7.1.6. Multa pela inexecução parcial do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor 
correspondente à parcela não executada do Contrato. 

7.1.6.1. No caso de inexecução parcial do Contrato, poderá ser promovida, a 
critério exclusivo da Contratante, a rescisão contratual por culpa da Contratada, além da 
possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 
a Administração, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a critério da Contratante. 

7.1.7. Multa pela inexecução total do Contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor 
contratual. 

7.1.7.1. No caso de inexecução total do Contrato, além das sanções prevista, a 
critério da Contratante, caberá a aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar 
e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. 
 
7.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
7.3. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89, 
Decreto nº 31.503/92, e alterações subsequentes. 
 
7.4. As multas aplicadas às licitantes ou a Contratada deverão ser pagas no prazo 
improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento, pela mesma, da 
notificação para pagamento, podendo, entretanto, se for o caso, ser descontada do pagamento 
que lhe for devido pela Administração, ou de eventual garantia prestada pela Contratada. 
 
 

VIII. CONDIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno 
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e 
peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como 
elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 
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8.2. A Contratada no ato da assinatura deste apresentou: 

 

8.2.1. Documentos de propriedade dos veículos objeto do contrato, ou caso não sejam 
de sua propriedade, documentos hábeis, devidamente registrados em Cartório de Títulos e 
Documentos, comprovando a locação ou “leasing”, bem como comprovação de pagamento do 
seguro obrigatório e IPVA. 

8.2.1.1. Em se tratando de Cooperativa, documentos de propriedade dos 
veículos em nome dos Cooperados, bem como a comprovação de pagamento de seguro 
obrigatório e IPVA ou caso não sejam de sua propriedade, documentos hábeis, devidamente 
registrados em Cartório de Títulos e Documentos, comprovando a locação ou “leasing”, bem 
como comprovação de pagamento do seguro obrigatório e IPVA. 

8.2.1.1.1 Documento comprobatório, no caso de Cooperativas, do registro na 
Organização das Cooperativas Brasileiras, ou na entidade Estadual, se houver, em atendimento 
aos artigos 107 e 108 da Lei Federal nº 5.764/71. 

 

8.2.2. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

8.2.3. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 

8.2.4. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativos ao Município de 
São Paulo. 

8.2.4.1. Na hipótese de não ser cadastrada como contribuinte neste Município de 
São Paulo, DECLARAÇÃO firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da 
Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda deste Município, relativamente aos 
tributos mobiliários. 

 

8.2.5. Certidão Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social – CND; 

 

8.2.6. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS; 

 

8.2.7. Laudo de conformidade expedido pelo D.T.I. 
 

8.3. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Municipal nº 13.278/2002 e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução e 
especialmente aos casos omissos. 

 

8.4. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das 
cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

 

8.5. A Contratada deverá comunicar à Contratante toda e qualquer alteração de seus dados 
cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

 

8.6. Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo 
para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

 

8.7. A Contratada exibiu neste ato, o Documento de Arrecadação do Município nº 

2014000382 nos termos da Portaria SF 63/2006, no valor de R$ 107,40 (cento e sete reais e 
quarenta centavos), correspondentes ao pagamento do preço público relativo à lavratura do 
presente instrumento. 
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E, por estarem de acordo, determinou o Sr. Subprefeito que fosse lavrado o presente 
instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 04 (quatro) vias de igual teor pelas 
partes, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas. 
 
 

São Paulo, 07 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 

ALCIDES ARAUJO DOS SANTOS 

SUBPREFEITO 

SUBPREFEITURA SÉ 
 
 
 
 
 

CTPT - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE. 
Nome: 
R.G.: 
Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
1. __________________________  2. ___________________________ 
Nome:      Nome: 
RG    :      RG    : 


