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DO ESTADO

70 lnstrumento Particular de Aditamento a

contrato de Prestaçäo de serviços

CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.44810010-Tl,localizado na Rua Jesulno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,
Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante Säo Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
60.598.44810001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/MF 926.4'18.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG
29.887.571-8lSP, CPF/MF 323.277.898142, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento ptiblico de
mandato outorgado perante o 140 Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra,

CONTRATADA
FONO OUTSOURCED SERVICE LTDA, CNPJ 12.410.49710001-03, localizada, Av. Manoel Pedro Pimentel, 205 apto 17i btoco A,
Osasco/SP, neste ato representada por sua sócia Julie Keiko Hayashibara, brasileira, casada, Fonoaudióloga, RG 34.698.7994 SSP/Sp,
CPF 339,157.078-48, domiciliado no endereço supra.
1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em 0110412Q14, para ficar constando a alteraçäo do
Objeto do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
a

a
a
a

a

a
a
a
a

Realizaçåo de teste da orelhinha dos bebês nascidos na instituiçäo,
Realização de teste da linguinha, quando solicitado pelo profissional médico;
Avaliação e reabilitaçäo dos pacientes internados;

Gestäo da escala dos fonoaudiólogos, com substituiçäo, sempre que necessário; Presença dos fonoaudiólogos
diariamente: 2 profissionais de segunda a sexta-feira, sendo 01 profissional 6h diária e 01 profissional th diária, é .l
profissional de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, 5h diária, exceto aos feriados.
Emenda de feriados, os plantöes serão realizados por 2 profissionais, conforme carga horaria individual;
Participaçåo em comissöes mensais, caso haja necessidade;
Elaboraçäo de indicadores de resultados (conforme indicadores solicitados pela diretoria) e entrega mensal de relatórios
antes da emissäo de nota fiscal,
Participaçäo em visitas multidisciplinares;
Participaçäo na reuniäo mensal;

2. O valor passara a corresponder a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a partir de 1o de abril de 2020.
3. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento.
E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias duer¿gral

Itapevi,0l de abril

forma, na presença de duas testemunhas.
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CONTRATANTE
10-7'1 . localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,
Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeìrante São Camilo Assrstência lvlédico Social CNPJ/MF sob o n"
60.598.448/0001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir l\¡oreira, brasileiro, divorciado, admìnistrador
hospitalar, Rc 5.053.146-5/PR, CPF/l\¡F 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG
29.887.571-8iS P, CPFIMF 323.277.898142, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448100

mandato outorgado perante o 14" Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.

CONTRATADA
FONO OUTSOURCED SERVICE LTDA, CNPJ 12.410.491/A001-03, localizada, Av. Manoel Pedro Pimentel, 205 apto 171 bloco A,
Osasco/SP, neste ato representada por sua sócia Julie Keiko Hayashibara, brasileira, casada, Fonoaudióìoga, RG 34.698.799-4 SSP/SP,
CPF 339.157.07848, dom¡ciliado no endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, frmado em O1lO4l2O14, para fcar constando que, em
cumprimento ao contido na cláusula 43 (Prazo), passe a vigorar com a seguinte redaçáo;

O presente contrato vigoErá alé 21h2n121, fcando sua renovação condicionada a fom|alizaçáo de termo de aditâmento

contratual específìco para esse fim, oportunidade em que será pactuado novo prazo de vigência. Ajusìam ainda que, o contrato
poderá ser rescindido a qualquer tempo, medrante notificação por escrito, observado o prazo de denúncia de 30 (trinta dìas),
hndos os quais será considerado rescindido de fato e de direito, sem aplic€ção de qualquer penalidade para a parte denunciante

parágrafo único: O contido neste instrumento particular de aditamento não altera o prazo estabelecìdo para reajuste do preço,
ficando mantidas as disposições, forma e prazo estabelecidos no contrato original, bem como nos eventuais termos de aditamento
contratual relativos ao assunto, para este fm.
2. As parles ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumeoto

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de ígual teor e forma, na presença de duas testemunhâs

Itapevi, 10 de setembro de 2020.
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