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GOVERNO DO ESTADO

50 lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestaçåo de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598 44810Q1Q-71, localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova
Itapevi, ltapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante Såo Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
60 598 448l0001-80, 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 Alessandra Mara Salvioni Guarnieri Rocha, brasileira, solteira,
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 140 Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra,

CONTRATADA

MARQUES & VIDAL SERVIçoS MÉDlcoS LTDA - ME, CNPJ 10.292.369/0001-79, tocalizada, Rua Cristiano viana, no 279 conj 53,
Jardim das Bandeiras, São Paulo/SP, neste ato representada por sua sócia Paula Marques de Vidal, brasilelra, casada, médica, RG
38 910929-0 SSP/SP, CPF 028 620.216-60, domiciliado no endereço supra

1 Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em 2510112016, para ficar constando que, em
cumprimento ao contido na cláusula 47 (Prazo e Vigência), passe a vigorarcom a seguinte redação:
O presente contrato vigorará pelo prazo de doze meses contados a partir de 2211212019, podendo ser renovado por iguais e
sucessivos períodos mediante formalizaçåo de termo de aditamento contratual específico para esse fìm Ajustam ainda que, o
contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante not¡ficaçäo por escrito, observado o prczo de denúncia de trinta dias,
findos os quais será considerado rescindido de fato e de direito, sem aplicação de qualquer penalidade para a pañe denunciante
Parágrafo Único: O contido neste instrumento particular de aditamento não altera o prczo estabelecido para reajuste do preço,
ficando mantidas as disposiçöes, forma e prazo estabelecrdos 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 Såo Camilo Assistência Médico Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTE

Alessandra M
Gere

MARQUES & VrDAL SERVTÇOS MÉD|COS LTDA
Paula Marques de Vidal - sócia
CONTRATADA
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Testemunhas

ú
Sérgio Branquinho Ramalho

Taddeo Soares
RG: B 957.3ô8-7
CPF 195.275 108-05

RG: M.232 702-6
CPF: 376 459 276-15
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6o lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.44810010-71 , localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,
Itapevi/SP, depadamento maniìdo pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médjco Sociaì CNPJ/N¡F sob o n"
60.598.448/0001-80, neste ato represeniado por seus procuradores Valdemir l\¡oreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, Rc 5.053.146-5/PR, CPF/lVF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG
29.887.571-8/5 P, CPFIMF 323.277.898/42, ambos autorizados a agir em conjunio de dois, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o 14o Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA

MARQUES & VIDAL SÉRV|çOS MEOICOS LTDA - ME, CNPJ 10.292.369/0001-79, localizada, Rua Cristiano \4ana, no 279 conj. 53,
Jardim das Bandeiras, São Paulo/SP, neste ato represeniada por sua sócìa Paula Marques de Vrdal, brasileira, c-esada, médtc¿, RG
38.910929-0 SSP/SP, CPF O28.620.216-60, domiciliado no endereço supra.

1. Pelo preseote instrumento, resolvem as partes aditar o contrato origínal, fìrmado em 25101/2016, para ficar constando que, em
cumprimento ao contido na cláusula 47 (Prazo e Vigência), passe a vigorar com a seguinte redação:
O presente contrato vigo¡ará dê

2111212021, fcando sua renovação condicionada a formalização de termo de aditamento
contratual específico para esse fim, opodunidade em que será pactuado novo prazo de vigência. Ajustam ainda que, o contrato
poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante notiflcação por escriio, observado o prazo de denúncia de 30 (trinta dias),
fÌndos os quais será considerado rescLndido de falo e de direiio, sem aplicação de qualquer penalidade para a parie denunciante.

Parágrafo Único: O contido neste instrumento particular de aditamento não altera o prazo estabelecido para reajuste do preço,
fìcando mant¡das as disposições, forma e prazo estabelecidos no contrato original, bem corno nos eventuaÌs termos de aditamento
contratual relativos ao assunto, para este fm.
2.

As partes ratificam as demais cláusulas contraiuais inalteradas por esie insirumento

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas
Itapevi, 10 de setembro de 2O2O

cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTË

Pâmella Sousa Silva
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Assessora da Diretoria

MARQUES & VIDAL SERVIçOS MÉDICOS LTDA- ME
Paula l\.4arques de Vidal - sócia
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Mara Regina Rodrigues

RG:22.540.690-1
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Taddeo Soares
8.957.368-7
275.108-05

CPF: 133.104.768-47
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