
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 331/2021 

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O ANO DE 2022 
CONTRATO ORIGINAL Nº 202/2018 

   
O Município de Campos Novos, inscrito sob o CNPJ 82.939.232/0001-74, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. SILVIO ALEXANDRE 
ZANCANARO, e de outro a empresa, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. inscrita 
no CNPJ sob nº 83.483.230/0001-86, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita 
Garibaldi, município de Joinville/SC, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. José 
Nauro Selbach Junior, inscrito no CPF nº 003.459.509-09, denominada CONTRATADA para o 
fornecimento do objeto referente ao Processo de Licitação 122/2018 - Pregão Presencial 
88/2018, por este instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas, tem entre si certo e 
ajustado a celebração deste termo aditivo e que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Mediante necessidade, o município resolve prorrogar prazo e 
vigência do contrato original nº 202/2018, para o exercício 2022, com início em janeiro de 2022 
e vencimento em 31 de dezembro de 2022, cujo objeto é a prestação de serviços de impressão, 
cópia e digitalização, com fornecimento de equipamentos, suprimentos, assistência técnica, para 
Prefeitura, Autarquias, Fundos e Fundações do Município de Campos Novos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Os valores do contrato original 44/2018, ficam reajustados em 
11,08%, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período, 
passando de R$ 0,0826 para R$ 0,0917 a cópia/impressão em preto e branco e de 0,8782 para 
0,9755 a cópia/impressão colorida. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. 
 
E por estarem certos, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de 
testemunhas. 
 

Campos Novos, 06 de dezembro de 2021.  
  
 

 _________________________________ 
MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 
PREFEITO MUNICIPAL    

 
 

 
___________________________________ 

SELBETTI GESTÃO DE 
DOCUMENTOS S.A. 

CNPJ 83.483.230/0001-86 
CONTRATADA 

 



 
Testemunhas: 1.______________________                                     2.______________________ 


