ã,

sAo
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CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-Tl,localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova
Itapevi, ltapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
60.598.448/0001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/MF 92ô.418.659-04, e Alessandra Mara Salvioni Guamieri Rocha, brasileira, casada,
administradora hospitalar, RG 40.573.279-X SSP/SP, CPF/MF 364.999.028-88, ambos autorizados a agir em conjunto de dois,
conforme instrumento público de mandato outorgado perante o 14o Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA
ACTTVA CONSULTORTA DE COMUNTCAçÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP , CNPJ 03.703.71310001-00, localizada, Rua dos
Pinheiros, no 455, conj. 4, sala 01, Pinheiros, São Paulo/SP, neste ato representada por sua sócia Fátima Aparecida Capucci, brasileira,
casada, jornalista, RG 12.828.M7 SSP/SP, domiciliado no endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em 0110212014, para ficar constando que, em
cumprimento ao contido na cláusula 4.1 (Vigência), passe a vigorar com a seguinte redação:
2211212019, podendo ser renovado por iguais e
sucessivos períodos mediante formaliza$o de termo de adit¡amento contratual específico para esse fim. Ajustam ainda que, o
contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante notificação por escrito, observado o ptazo de denúncia de trinta dias,

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

findos os quais será considerado rescindido de fato e de direito, sem aplicação de qualquer penalidade para a parte denunciante.

Parágrafo Único: O contido neste instrumento particular de aditamento não altera o prazo estabelecido para reajuste do preço,

ficando mantidas as disposiSes, forma e prazo estabelecidos no contrato original para este fim.
3.

As partes ratificam 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, 05 de novembro de 2019.

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTE

DiretorAd

Alessandra
Gerente
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Guarnieri Rocha
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UN

Fátima Aparecida Capucci - sócia

CONTRATADA

Testemunhas

2
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Ramalho
Sérgio
RG: M.232.702-6
CPF: 376.459.276-15
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2
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Taddeo Soares
957.3ô8-7
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CONTRATANTE
HOSÞITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-71 , tocalizado na Rua Jesuínò Joaquim da s¡lva, Jard¡m
Nova.ltapevi,

Itapevi/SP, deparlamento mantjdo. pela cruzâda Bande¡ranle

são Cam¡lô Assistêilc¡a Méaico Soc¡al cNpJ/MF
sob o no
-ä¿rri.tåo"t

29.887.571-8/SP, CPF/MF 323.277.898/42, ambos autodzados

a

ô0.598 448/0001-80,
representado por seus procuradores vatdem¡r More¡ra, bras¡teiro, oivori¡aàã,
.n€ste _ato _
013.1¡+6-5/PR, CPF/MF 926.4'18.659-04, e Pânìella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitatâr. RG
19?91_"1'. tG_9

ag¡r ém conjunto de Ào¡s, conforme ¡nstrumento

mandato outorgâdo perante o 140 Tâbel¡åo de Notas, domic¡t¡âdos no endereço suþra.

i,iutió

ae

CONTRATADA

AcrlvA coNsuLToRlA DE coMul¡lcAçÃo-

EMPRESARTAL LTDA - Epp, cNpJ 03.703.713/000j-00, Iocatizada, Rua dos
Pinheìros, no 455, conj.4; sala 01,.Pinheirbs, são PauloisP, neste ato i€presenleda por sue isóc¡a ratmã npareciaá capucci,
brås¡leira, casadã, jomal¡sta, RG 12.828_447 SSp/Sp, dom¡citiado no.endereço supra,

1. Pelo pres€nte instrurùnto, resolvem as partes que sobre o valoi mensal vigente, não será aplìcado o reajuste contratual,
O l/07/2020.

permanecendo em vigor pelo prazo de doze rneses, contados a partir de

2. O presente conlrato v¡gorará pelo prazo de doze meses contados a partir da ass¡natura desle instrumento, podendo ser renovado
por ¡gua¡s e sucessivos períodos mediante formel¡zação de termo de adìtamento contratual específico para
e;se fim. Aiusfam aindâ
que, o conlrato poderá ser resc¡ndido a-qualquer lempo, mediahte notificaÉo por escrito, ooiérvandó
o prazo de deáúncia de 30
(finta) d¡as, f¡ndos os quais será consideÍado rescìndido de fato e de d¡reito, ;em apl¡cação de qúalque; penalidâde para a parte
denunciante.
3.

A CONTRATADA declara expressa concordânc¡ã em relação eo cont¡do nesfe insaumento

4. As párles ratificam as déma¡s cláusulas contratuais inalteradas por este inslrumento.

E por estarem justos e ccintralados, assinäm o presenle ¡rislrumento em duas vias de ¡(jual teor, na presença das duãs lestemunhâs
instrumentais abaixq.
Itapevi,

0l

de julho de 2020

Cruzada Bendeirante.São Camilo Assìstência Médico Soèial
Hospitál ceral de ltapev¡ OSS
CONTRATANTE
a ldemir Mo

r
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mt
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SA
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TÐA - EPP

Testemuîhas:
2
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RG: 46.452.659-0
CPF: 400.876-148-98

Ale
n
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RG 40
9-X
CPF: 364-999.028-88
o

'io"
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S/N I
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13o lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestaçäo de Serviços

CONTRATANTE
HOSP¡TAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-71, localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,

Itapevi/SP, depertamento mantido pela Cruzada Bandeirante Säo Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
60.598.448/0001-80, 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 público de
mandato outorgado perante o 14o Tabelião de Notas, domic¡liados no endereço supra.

CONTRATADA
ACTTVA CONSULTORTA DE GOMUNTCAçÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP, CNPJ 03.703.713/0001-0q, localizada, Rua dos
Pinheiros, no 455, conj. 4, sala 01, Pinheiros, Sáo Paulo/SP, néste ato representada por sua sócia Fátima Aparecida Capucci,
brasileira, casada, jornalista, RG 12.828.447 SSP/SP, domiciliado no endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em 0110212014, para alterar a cláusula 7 (Forma de
Pagamento)1 com a seguinte redação:

7.1. Os Pagamentos à CONTRATADA serão efetuados por meio de transferência bancária, Banco Santander-Agência
3793 Conta Corrente 13000653-6.
2. A CONTRATADA declara expressa concordåncia em relaçäo ao contido neste instrumento.
3. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença das duas teslemunhas
instrumentais abaixo.
Itapevi,

l4

de julho de

2020.
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTE

-e

Påmella Sousa Silva
Assessora da Diretoria

n

LTDA - EPP

ACTIVA CONSULTORIA
Fátima
CONTRATADA
Testemunhas

--,ffi-z

2

Salvioni Guarnieri Rocha
RG:40.573.279-X
CPF: 364.999.028-88

Danilo Mendes Silva de Andrade
RG:4ô.452.659-0
CPF: 400.876.148-98

'

Thuane Lara Pavadne

DlretorqÿflReracões
¡'$Ai'1

Rua Jesuíno Joaquim da Silva,

S/N I

l

d€P 06694-230 I ltapevi, SP

I Fone: {11) 4143-8600
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