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contrato de Prestaçäo de serviços
60 lnstrumento Particular de Aditamento a
CONTRATANTE

da silva' Jardim Nova
60,598.448/001o-71, localizado na Rua Jesuino Joaquim
social cNPJ/MF sob o no
HosprrAL GERAL DE lrApEVr oss, cNpJ
Médicd
Assistência
ðãtilo
êä
Bandeirante
peta ðiuzaoa
rtapevi, rtapevi/sp, oepariàmu'tó'r"niião
divorciado, administrador
n¡oreira,
-brasireiro,Rocha' brasileira' solteira'
60,598.448/0001_80, neste ato representado *r -i"yl.troàuradoreã-Ý"ro"rii srtuioni Guarnieri
e
ntessaiorå-tr¡äiã
hospitarar, nc s.oss.raäspn, c'Þøvr sz-oãìa059-04,
em conjunto de dois'
ôprTrrnr 364 999.0r8 88, ambos autorizados a agir
administradora hospitarar, RG 40.573.279-x sêþ/sÈ,
supra'
ó r¿; Tabelião de Notas, domiciliados no endereço
conforme instrumento p,lor¡"o de mandato outorg'åúã'p"ãni"
CONTRATADA

da silva ' n0 521'
uBERABA, Estado de MG, na R. Joaquim Tomaz
Legal claudio
E..MASTER ouíMrcA rND. E coM. LTDA, com sede em
Responsável
por
seu
ato
nesse
r.ör"."ñtuoà
cEp 38041-097, inscrita no cNpJ sob o no ossÃz.q,rzto001-49,
no endereço supra'
domiciliado
063.510.256-05,
cpr
p"rtaooi
oo'
á*ói"r¿riã,
Humberto Rodrigues Junior, brasileiro, sotteiro,

que' em
original, frrmado em 2210612015' para ficar constando
. pero presente instrumento, resorvem as partes aditar o contrato
com a seguinte redação:
;"rõrt,'";nto ào cont¡Oo'nã àiårtrrâ S NigOnc¡a), passe a vigorar
.r

,

por iguais e
contados a partir de 2211212019' podendO Ser renovado
que' o
o presente contrato vigorará pelo prazo -de doze meses
ainda
Ajustam
fim'
para
esse
específico
de aditamento contiatual
sucessivos periodos ,"ãiáni" torri alizaçâo de termo
dias'
trinta
de
plazo
de
denúncia
notificaçäo poi ã""iito, observado o
contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo,-mediante
parte
para
denunciante'
a
penalidade
qualquer
àe
raio e ãã oireito, sem apticação
fìndos os quais será .onrìoËiãoã iäsc¡noioo oe
preço'
não altera o prazo estabelecido para reajuste do
contido neste instrumento particular de aditamento
prazo'estaoelecidos no contrato original para este fim'
fìcando mantidas as disposiçoes, forma e

parágrafo unico:

o

inalteradas por este
3. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais

instrumento

ì

presença de duas testemunhas'
presente em duas vias de igual teor e forma' na
E por estarem assim ajustados, firmam o
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lo lnstrumento Particular de Ad¡tamento a Contrato de Prestação de Serv¡ços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-71, ¡ocalizado na Rua Jesu¡no Joâquim da Siìva, Jardim Novê ttapev,

Itêpevi/SP, departamento mantido pelê Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNpJ/MF sob o nr
60.598.448/0001-80, nêste ato representado por seus pr-ocuradores Valdemir lvlorêira, brâsileiro, dìvorciado adminjstrador
hospitâlâr, RG 5.053.146-5/PR, CPF/MF 926.418.65944, e Pâmelle Sousa Silve, bråsileirå, casâdâ, administradorâ hosp¡tâter, RG
29.887.571€lSP, CPF/MF 323.277.898/42, ambos autorizados a agir em conjuôto de do¡s, êonforme instrumênto público de
mândato outorgado perânte o 14ó Tabelião de Notês, domiciliados no endereço supra_
CONTRATADA

ÊCOMASTER QU¡MICA lND. E COM. LTDA, com sede em UBERABA, Estâdo de MG, na R. Joâquim Ïomaz da Sitva , no S21,
CEP 38041{97, inscr¡Þ no CNPJ sob o ño 05 642.4121000l -49, reprêsentada nesse âto por seu Responsável Legê' Claud¡o
Humbêrtc Rodrigues Junior, brasileiro, solteiro, empresáno, portâdor do CPF-063.510256-05, domicil¡ado no endereço supra.
1- Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o conlrato orig¡nâ|, fimado em 22n6/io15, para ficar constando que, em
cumprimento ao contido na dáusula 5 (V¡gênc¡a), passe a v¡gorar com e sêguinte redaçáoj

O presenle contato vigorará ete 21h212021, fic€ndo sua renovação condrcþnada â iormêlização de temo de aditamento
cont-atual específico pêra esse fim, oportunidade em que seÉ pactuado novo prazo de vigênciâ. Ajustam aindâ que o cont ato
poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediânte ñolificaçäo por êscrito, observado o prazo de denúncja de 30 (tinta dlãs),

findos os quais será cons¡derado rescindido de Êto e de d¡re¡to, sem aplicação de qualquer penalidãde para a Þarte denunc¡ênte-

Pârágrafo Único: O conlido nêste ¡nsfumerìto p€rtcular de êd¡lâmênto nâo alterê o prazo estabelec¡do pâra reajuste do preço,
ficando mantidas as disposiçôes, forma e prazo estâbeleêidos no contâto orig¡nal, bem como nos evenùJats bfmos de adiÞmento
contafuâl relâtivos ao assunto, pâra este fm.
2. As partes ratificam ês demaìs cláusulas contratuais inalteradas por êste ¡nstrurnento.
E por estarem ass¡m ajustados, firmam o presente em duas vias de igual leor e formã, nâ presença de duas testemunhas
JtaÞevi,
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