
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 341/2021 
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO  

CONTRATO ORIGINAL Nº 19/2020 
   

O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ n° 82.939.232/0001-74, com sede sito à Rua Expedicionário João Batista de 

Almeida, 323, Campos Novos/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO, brasileiro, casado, CPF 871.581.759-87, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FAZ 

CHOVER PRODUÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA, CNPJ 39.702.550/0001-

98, com sede na AV João Cabral de Mello Neto, 850, bloco 2, sala 517, Barra da Tijuca, Rio 

de Janeiro/RJ, CEP 22.775-057,   representada neste ato por sua representante legal, Sra. 

Paula Cristina Terra Silva dos Santos, CPF 017.761.047-65, doravante denominada 

CONTRATADA, em conformidade com o Processo nº 14/2020 – Inexigibilidade de 

Licitação nº 02/2020, 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 19/2020, para o exercício 2022, com início em 1º de janeiro 

de 2022 e vencimento em 31 de dezembro de 2022, cujo objeto é prestação de serviços 

artísticos, na forma de um Show Nacional com o cantor gospel FERNANDINHO, que 

aconteceria no dia 29 de março de 2020, para as festividades dos 139 anos de Campos 

Novos/SC, o qual foi suspenso em razão da pandemia de Covid-19.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: conforme acordo entre as partes, a apresentação do cantor 

FERNANDINHO, acontecerá em 02 de abril de 2022. 

 

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, 14 de dezembro de 2021.   

 

 ________________________________________ 
MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS  

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 
 PREFEITO MUNICIPAL  

 
________________________________________________________________ 

FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA 
CNPJ 39.702.550/0001-98 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 1.______________________                              2.______________________ 

 


