
     

        CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA                               

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONTRATO Nº 01/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ribeira, inscrita no CNPJ 

02.170.230/0001-24, localizada na Avenida Cândido Dias Batista, nº 136, 

centro, Ribeira-SP, neste ato representada pelo Presidente em exercício, Sr 

Benildo do Nascimento, portador do RG nº 26.492.374-1, e CPF nº 

160.202.628-98. 

CONTRATADA: Flavia Roberta dos Santos Assunção, inscrita no CNPJ 

15.219.974/0001-38, com sede na Rua Isaias Teixeira da Silva, nº 286, Bairro 

Santa Barbara, Apiaí-SP, casada, pedagoga, portadora do RG Nº 43.175.212-

6, residente no mesmo endereço citado.  

Os signatários do presente instrumento acima qualificados, ajustam 

entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, e reger-se-á pelas 

seguintes clausulas. 

Clausula 1º – Objeto do Contrato o contratado efetuara o seguinte 

serviço: Divulgação das sessões do Poder Legislativo Municipal, e suas 

reuniões. 

Clausula 2º – Vigência do Contrato, o presente contrato será de 12 

(doze) meses contados da sua assinatura, prorrogável na forma do artigo 57, 

inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 (que “Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências”), iniciar-se em 02 de janeiro de 

2018 e encerra-se em 31 de dezembro de 2018. 
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Clausula 3º – Dos valores e condições de pagamento pela prestação 

de serviços descritos na clausula 1º do presente contrato, o contratante pagará 

ao contrato o valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 

Clausula 4º – Da alteração contratual, este contrato poderá ser 

alterado, com as devidas justificativas de acordo com o artigo 65 e incisos I e II, 

e parágrafos da Lei Federal Nº 8.666/93, unilateralmente pela Administração ou 

por acordo das partes. 

Os contratantes elegem o foro da Comarca de Apiaí-SP, com 

renúncia a qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas deste 

contrato, e por estarem assim, justas, acertados e comprometidos, firmam as 

partes o presente Contrato Nº 01-2018, em 02 (duas) vias para que produzam 

um só efeito legal.  

 

Ribeira, 02 de janeiro de 2018. 

 

Benildo do Nascimento                     Flávia Roberta dos Santos Assunção 

Presidente                                       CNPJ 15.219.974/0001-38 

Contratante                                                       Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Joana Andrade Freitas                                   Márcia Maria de Oliveira 

CPF 362.114.658.07                                     CPF 261.006.188.93 


