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CONTRATO / ADITAMENTO DE PRAZO N° 002-2020
Livro 08- Folha nº 002
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 45.276.128/0001-10, I.E. isento, com sede na Rua São Bento, n.º 840, centro, neste ato representado pela
Secretária Municipal da Educação Senhora CLÉLIA MARA DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG.
Nº 17.870.907-4 e CPF/MF Nº 131.112.878-66.
CONTRATADA:
FOLLONE TRANSPORTE EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 01.856.428/0001-01, I.E. 181.124.898.113,
estabelecida à Avenida Pe Antonio Cesarino, nº 415, Vila Xavier - Araraquara/SP, neste ato representada
pelo Sr. VICENTE FOLLONE, brasileiro, casado, portador do RG. nº 3.590.757-5 SSP/SP e CPF nº
125.221.638-68, residente e domiciliado, à Avenida Octaviano de Arruda Campos, nº 595, Jardim
Paulistano, Araraquara/SP.
I - DO OBJETO
Locação de 07 Veículos especiais com plataforma elevatória para embarque e desembarque,
capacidade para 10 lugares/cada com motorista e monitor, para transporte de alunos com deficiência,
usuários de cadeiras de rodas, pelo período de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado nas formas da
lei.
II – DO VALOR
O valor do contrato será de R$ 209.973,18 (duzentos e nove mil, novecentos e setenta e três reais e dezoito
centavos) para 03 (três) meses.
III – DO ADITAMENTO
Trata-se o presente de aditamento do contrato 012 – livro 08 – folhas nº. 033 à 037 de 21 de julho de 2.015,
com amparo no parecer da Comissão Permanente de Licitações 007/2020, oriundos do Pregão Presencial
n.º 004/2015 do CONTRATANTE, levado a efeito através do Processo Lic. Nº. 013/2015 de 09 de junho de
2015, e tem por finalidade a prorrogação por mais 03 (três) meses, contado a partir de 21 de março de 2020 e
término em 20 de junho de 2020, mantendo-se inalteraveis todas as demais cláusulas e condições vigentes.
E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um
só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a todo presentes.
ARARAQUARA, 19 de março de 2020

_____________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

____________________________________
FOLLONE TRANSPORTE EIRELI
VICENTE FOLLONE
TESTEMUNHAS:

1) - ______________________________
MARIO SERGIO DE OLIVEIRA
Rg nº. 9.107.212 SSP/SP
CPF/MF nº. 000.080.908-07

2) - _______________________________
FABIO FERREIRA DA SILVA
Rg nº.28.990.717-2 SSP/SP
CPF/MF nº. 268.284.368-90

