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lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestaçåo de Serviços

CONTRATANTE
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-Tl,localizado na RuaJesuínoJoaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,

Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
60.598.448/0001-80, 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 140 Tabeliäo de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA

SoUzA & SoUSA coMÉRclo DE ALIMENToS LTDA EPP, CNPJ 19.059.786/0001-40, tocatizada, Rua JesuÍno Joaquim da Sitva,
s/no, Jardim Nova ltapevi, ltapevi/SP, neste

ato representada por seus sócios Amado Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário,
RG 29.827.882 SSP/SP e Jefferson Santana de Souza, brasileiro, maior, solteiro, empresário, RG:44.471.312 SSP/SP, domiciliados no
endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em 01/08/2012, para estabelecer o desconto de 100%
(cem por cento) sobre o valor mensal pago à CONTRATANTE no período de 01104,2A20 a 30106/2020. Tal ajuste decorre do estado de
Calamidade Pública declarado pelo Decreto Legislativo no 612020, em função da Pandemia Mundial causada pelo Covid 19,
1.1. Caso se verifique a manutenção da situação de pandemia a partir de 01 de julho de 2020, as partes se comprometem a formalizar
novo instrumento particular de aditamento para manutenção do desconto objeto deste instrumento.
2. 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, 01 de junho de2020.
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CONTRATANTE
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-Tl,localizado na Rua Jesulno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,

lþnevt/SP' departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência frléä¡co 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 926.4'18.659-04, 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
þUOtico Oe
mandato outorgado perante o 140 rabelião de Notas, domiciliados no eñdereço supra,
CONTRATADA

souzA & sousA GoMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ 19.059.786/00O140,localizada, Rua Jesufno Joaquim da silva,
ýno, Jardim Nova ltapevi, ltaoevi/SP, neste ato representada por seus sócios Amado Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário,
RG 29.827.882 SSP/SP e Jefferson Santana de Souza, brasileiro, maior, solteiro, empresário, RG: 44.471.312 SSP/SP, domiciliados no

endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em 0110812012, para estabelecer o desconto de 100%
(cem por cento) sobre o valor mensal pago à CONTRATANTE no perfodo de 011Q712020 a 3}t}gttà020. Tal ajuste decorre do estado de
Calamidade Pública declarado pelo Decreto Legislativo no 612020, em função da Pandemia Mundial causada pâo Covid 1g.
1.1. Caso se verifique a manutenção da situação de pandemia a partir de 01 de outubro de 2020, as partes se comprometem a formalizar
novo itlstrumento particular de aditamento para manutenção do desconto objeto deste instrumento.

2' As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento.
E por estarem assim ajustados, firmam o p

em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itapevi, 01 de julho de 2020
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CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-7'l , localizado na Rua JesuÍno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapev¡,

ItapeviisP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assìstência [,,]édico Social CNPJ/MF sob o no
60.598.448/000'1-80, neste ato representado por seus procuradores Vâldemir Moreira, bras¡leiro, divorciado, administrador
hosp¡talar, RG 5.053.146-s/PR, CPF/MF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, bras¡leira, casada, administradora hospitalar, RG
29,887.571-8/SP, CPFIMF 323.277.898/42, ambos autor¡zados a agir em conjunto de dois, conforme ¡nstrumento público de
mandato outorgado perante o 14o Tabel¡ão de Notas, domicilìados no endereço supra,

CONTRATADA

souzA & sousA coMÉRclo DÊ ALIMENToS LTDA EPP, CNPJ

'19.059.786/0001-40, localizada, Rua Jesuino Joaqu¡m da silva,

sino, Jardim Nova ltapevi, ltapev¡/SP, neste ato representada por seus sócios Amado Pereira de Sousa, brasileiro, æsado, empresário,
RG 29.827.882 SSP/SP e Jefferson Santana de Souza, brasileiro, maior, solteiro, empresár¡o, RG:. 44.471.312 SSP/SP, domiciliados no

endereço supra.

1. Pelo presente ¡nstrumento, resolvem as partes aditar o contrato origìnal, fìrmado em 0110812012, para ficar constando que, em
cumprimento ao contido na cláusula 24 (Prazo e Rescisão), passe a vigorar com a segu¡nte redação:

O presente contrato vigorará alé

211121202'l, fìcando sua renovação cond¡cionada a formalìzação de termo de aditamento
contratual específìco para esse fm, oportunidade em que será pactuado novo prazo de vigência, Ajustam aìnda que, o contrato
poderá ser rescìnd¡do a qualquer tempo, mediante notifìcação por escrito, observado o prazo de denúncia de 30 (trinta dias),
lindos os quais será considerado rescindido de fato e de direito, sem aplicâção de qualquer penalidade para a parte denunciante.
Parágrafo Único: O contido neste instrumento particular de aditamento não altera o prazo esiabelecido para reajuste do preço.
fìcando mantidas as disposiçöes, forma e prazo estabelecidos no contrato original, bem como nos eventuais termos de adÌtamento
contratual relativos ao assunto, para este fim.
2. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais ina¡teradas por este instrumento

E por estarem assim ajustados, fìrmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas

Itapevi, 10 de setembro de 2020,
Cruzada Bandeirante São Cam¡lo Assistência Médico Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTE
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