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GOVERNO DO ESTAÞO

80 lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60598 44810010-71, localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova
Itapevi, ltapevi/SP, departamento 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 Alessandra Mara Salvioni Guarnieri Rocha, brasileira, sojteira,
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

TAHA & VASQUES SERVIçOS MÉDICOS SS LTDA, CNPJ 24.715 257lOOO1-gB, tocatizada, Avenida Giovanni Gronchi, no 6195 conj
1602- Bairro Vila Andrade - São Paulo - SP, neste ato representada por seu sócio Fernando Torres Vasques, brasileiro, casado,
médico, RG 17997973-5 SSP/SP e Mohamed lbraim Ali Taha, brasileiro, casado, médico, RG 21 884.054-8 SSP/SP, CpF
184.764 448-18, domiciliado no endereço supra,

1 Pelo presente instrumento, resolvem as pades aditar o contrato original, firmado em 0110612016, para ficar constando que, em
cumprimento ao contido na cláusu la 49 (Prazo e Vigência), passe a vigorar com a seg uinte redação:
O presente contrato vigorará pelo prazo de doze meses contados a partir de 2211212019, podendo ser renovado por iguais

e

sucessivos períodos mediante formalização de termo de aditamento contratual específìco para esse fìm Ajustam ainda que, o
contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante notificaçäo por escrito, observado o prazo de denúncia de trinta dias
findos os quais será considerado rescindido de fato e de direito, sem aplicaçäo de qualquer penalidade para a parte denunciante.
Parágrafo Unico: O contido neste instrumento particular de aditamento não altera o ptazo estabelecido para reajuste do preço,
ficando mantidas as disposiçÕes, forma e prazo estabelecidos no contrato original para este fim.
3. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas poreste instrumento.
E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas
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GOVERNO DO ESTADO

lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços

CONTRATANTE

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

Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o n0
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
29.887.571-9/SP, CPF/MF 323.277.898142, 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

TAHA & VASQUES SERVIçOS MEDICOS SS LTDA, CNPJ 24.715.25710001-SS,localizada, Avenida Giovanni Gronchi, n0 6195 conj
1602- Bairro Vila Andrade - São Paulo - SP, neste ato representada por seu sócio Fernando Torres Vasques, brasileiro, casado,
médico, RG 17.997.973-5 SSP/SP, e Mohamed lbraim Ali Taha, brasileiro, casado, médico, RG 21.884.054-8 SSP/SP, CPF
184.764.448-18, domiciliado no endereço supra.
1. Considerando a demanda atual da CONTRATANTE, as partes resolvem de comum acordo aditar o contrato de prestação de serviços
assinado em 0110612016 para constar o número de médicos a serem designados pela CONTRATADA para cada perÍodo/dia da semana
de plantão na CONTRATANTE, não importando para a CONTRATANTE quantos plantões cada profissional realizará, enquanto for
necessário para o atendimento da Pandemia Covid 19 a partir de 3010312020:
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Parágrafo Único: O contido neste instrumento particular de aditamento nãci altera o prazo estabelecido para reajuste do preço, fìcando
mantidas as disposições, forma e prazo estabelecidos no contrato original para este fim.
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, 30 de março de 2020.
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTE
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10o lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de prestação de Serviços

CONÏMTANTE
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/oOl O-71 , localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Sitva, Jardim Nova ltapevi,
ItapeviisP, departamento mantido pela cruzada Bandei¡ante São Cam¡lo Assistência Médico Social CNpJ/N,4F sob o n.
60 598 448/0001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasi¡eiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/l\¡F 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasiteira, casada, administradora hospitalar, RG
29.887 57t-ïlsP, OPFIMF 323.277.898142, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de
mandato ouiorgado perante o 140 Tabelião de Notas, domiciliados no endereÇo supra.
CONTRATADA

g VASAUES SERVIçoS MÉDlcoS SS LTDA, CNPJ 24.715.25710001-98, tocatizada, Avenida Giovanni cronchi, n.6195 conj
I4t1A
'1602- Bairro Vila Andrade - São Paulo SP, neste ato represeniada por seu
sócio Fernando Torres Vasques, brasileiro, casado,
rnédico, RG 17.997.973-5 SSP/SP, e Mohamed lbraim Ali Taha, brasileiro, casado, médico, RC Zt.A8¿.OS¿-A SSpiSp, CpF
I 84.764.448-1 8, dom¡ciliado no endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, frmado em 01/06/2016, para
cumprimento ao contido na cláusula 49 (Prazo e Vigência), passe a vigorar com a seguinte redaçãol

fcar consiando que,

em

O presente contrato vigorará aré 21h212021, fìcando sua renovação condicionada a formalização de iermo de aditamento
contËtual especÍfico para esse fm, oportunidade em que será pactuado novo prazo de vigência. Ajustam ainda que, o contrato
podeÉ ser rescindido a qualquer tempo, mediante notifìcaÉo por escrito, observado o piazo de ienúncia de 30 (tdnta dias),

fÌndos os quais será cons¡derado rescindido de fato e de dieito, sem aplicação de qualquer penalidade para a parte denunciante.

Parágrafo Único: O contido neste instrumento particuiar de aditamento não altera o prazo estabelecido para reajuste do preço,
ficando mantìdas as disposiçoes, forma e prazo esiabelecidos no contrato original, bem como nos eventuais termos de ad¡tamento
contratual relativos ao assunio, para este flm.
2.

As partes ratìficam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumeoto.

E por estarem assìm ajustados, firmam o presente em duas vras de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Itapevi, 10 de setembrc de 2020.
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Hospital ceral de ltapevi OSS
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