
 

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM 

ONDONTÓLOGO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Martins, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o n. 95.993.093/0001-09. com endereço na Rua Porto Alegre, 47, 

Centro, Coronel Martins/SC, neste ato representado por seu Prefeito Sr. MOACIR BRESOLIN, 

brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE:  

 

CONTRATADA: ANGELA AIOLFI ODONTOLOGIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Rua Itália, n. 210, Bairro Ari Bortoli, São Domingos/SC, inscrita no CNPJ n. 

41.095.021/0001-15, neste ato representada pela Sra. ANGELA AIOLFI portadora do CPF n. 

093.590.339-95, denominada para este instrumento simplesmente de CONTRATADA, celebram o 

presente contrato, conforme as cláusulas e condições adiante estabelecidas: 

 

CONSIDERANDO que a prestação dos serviços, objeto do contrato que antecedeu a este Termo 

Aditivo é essencial ao atendimento da população do Município; 

 

CONSIDERANDO a previsão legal que possibilita a prorrogação do prazo de vigência dos contratos 

conforme disposições da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada; 

 

CONSIDERANDO que a contratada está prestando os serviços de acordo com o contratado; 

 

CONSIDERANDO que após a realização de processo seletivo ou concurso público o presente 

contrato será IMEDIATAMENTE rescindido; 

 

CONSIDERANDO que se trata de serviço de natureza contínua;  

 

CONSIDERANDO a previsão legal que possibilita a prorrogação do prazo de vigência dos contratos 

conforme disposições da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada; 

 

Celebram o QUINTO TERMO ADITIVO ao Contrato firmado em 26 de julho de 2021 entre o município 

e a empresa Angela Aiolfi Odontologia Eireli, em conformidade com as cláusulas e condições abaixo 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO PRAZO 



 

 

O prazo de vigência do Termo de Credenciamento que antecedeu a este Termo Aditivo fica 

prorrogado até 26 de DEZEMBRO de 2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato que 

antecedeu a este Termo Aditivo. 

 

E, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, assinam o presente, em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas, sendo posteriormente publicado e arquivado, nos 

termos de Lei. 

 

Coronel Martins (SC), em 26 de setembro de 2022. 

 

 

 

MOACIR BRESOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

ANGELA AIOLFI ODONTOLOGIA EIRELI 

ANGELA AIOLFI  

CONTRATADA  

 

 

Testemunhas: 

  

1 - Thaina Santetti 

 

2 – Leonardo Severgini  

 

 

VISTO JURÍDICO: PAULA NATANA COMACHIO – OAB/SC 59.990 

 


