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GOVERNO DO ESTADO

lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestaçäo de Serviços

CONTRATANTE
HOSPTTAL GERAL DE ¡TAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-Tl,localizado na Rua Jesulno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,

Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
60.598.448/0001-90, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/MF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG
29.887.571-8/SP, CPF/MF 323.277.898142, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento ptlblico de
mandato outorgado perante o 14o Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA

- FAJ, pessoa

jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, legalmente reconhecida como entidade
filantrópica, com sede na Rua Caravelas, 538, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04012-060, e endereço funcional na Avenida Dante
Pazzanese,500, lbirapuera, São Paulo-SP, CEP 04012-909, inscrita no CNPJ/MF sob no 53.725.560/0001-70neste ato, representada
por seu Superintendente Geral, Sr. Fernando Alves de Gusmão, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de
ldentidade RG no 30.657.927-3 SSP/SP e do CPF/MF no 290.403.168-56 e seu Diretor Sr. Jailton Bispo dos Santos, brasileiro, casado,
portador da Cédula de ldentidade RG no 18.201.719-9 SSP/SP e do CPF/MF no 089.855.998-79, com endereço especialno localacima

FUNDAçÃO ADIB JATENE

indicado.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em 1111212018, para ficar constando que, em
cumprimento ao contido na cláusula 4 (Da Vigência e Prorrogaçäo), passe a vigorar com a seguinte redação:
1111212019, podendo ser renovado por iguais e
contratual
específco para esse fim. Ajustam ainda que, o
aditamento
de
termo
de
períodos
formalização
mediante
sucessivos
contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante notif¡caçäo por escrito, observado o prazo de denúncia de trinta dias,
findos osquais será considerado rescindido de fato e de direito, sem aplicação de qualquer penalidade para a parte denunciante.

O presente contrato vigorará pelo prazo de doze meses contados a partir de

2. As partes ratifìcam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento.
E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Itapevi, 19 de maio de2020.
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTE

Pâmella Sousa Silva

Assessora da Diretoria

COMODANTE

FUNDAçÃO ADIB JATENE
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957.368-7
CPF: 195.275.108-05

€fanilo Mendes Silva de Andrade

RG:46.452.659-0
CPF: 400.876.148-98
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