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GOVERNO DO ESTADO

7o lnstrumento Padicular de Aditamento a Contrato de Prestaçäo de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.44810010-Tl,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

no

60.598.448/0001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.'146-5lPR, CPF/MF 926.418.659-04, 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 público de
mandato outorgado perante o 140 Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA

STIG SERVIçOS DE IMOBILIZAçÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 09.226J09rc001-84, situada na Rua Desembargador
Breno Caramuru Teixeira, no 167, Cidade Kemel, ltaim Paulista - Säo Paulo - SP, neste ato representada por Adilson Alves de
Souza, RG 25.718.544-6 SSP/SP, CPF/MF 142.108.248195 domiciliado no endereço supra.
1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, fìrmado em 2211212016, para estabelecer a suspensäo da
prestação dos serviços de 0110612020 aIé 3110712020. sem qualquer pagamento à Contratada nesse período. Tal ajuste decorre da
necessidade de reestruturação dos serviços em decorrência dos efeitos verificados com a declaração de pandemia pelo COVlDl9
estabelecida pelo Poder Público.
1.1. Caso se verifique a manutenção da situação de pandemia a partir de 01 de agosto de 2020, as partes se comprometem a lormalizar
novo instrumento particular de aditamento para manutençäo da reduçäo do valor mensal ora ajustada.
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,0'1 de junho de2020
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
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8o lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de prestação de Serv¡ços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE lTAPEvl OSS, CNPJ 60.598.4481001 O-71 , localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jârdim Nova ltapevi,
llapevi/SP, depaÍtamento mant¡do pela Cruzada Bândeirante são Cam¡lo Assistência Méàico Soc¡al cNpJlMF sob o no
60.598'448/0001-80, neste ato representado por seus procuradores Vâldemir Moreira, bras¡leiro, divorciado, adminisùador
hospitalâr, RG 5.053.146-5/PR, CPF/MF 926.418-659-M, e Pàmella Sousa Silva, brasileira, casada, adm¡nistradora hospitalår, RG
29'887.571-8/SP. CPF/MF 323.277.898/42, ambos autorizados a agir em conjunto de do¡s, c,onforme instrumento público de
mandato outorgado perânte o 140 Tabel¡ão de Notas, domicil¡ados no endereço supra.

CONTRATADA

STIG S-ERVIçOS DE lMOBlLlzAçÃo LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no o9.226-7\gtooo1-84, situada na Rua Desembargador
Breno Caramuru Teixe¡ra, n" 167, C¡dade Kemet, itaim Paulista São Pauio
- SP; neste ato representada por Ad¡lson Alves de
Souza, RG 25.718.544-6 SSP/SP, CPFIMF 142.108.248/95 domiciliado no endereço supra.
1. Pelo presente ¡nstrumento, resolvem as partes aditâr o contrato original, f¡rmado em 2211212016, para estabelecer a susp€nsão da
prestação dos serviços de 0110:812020 até 3110ü2020, sem quâlquer pagamento à ContraÞda nesse período. Tal ajuste decore da
necessidâde de reestruturaçâo dos serv¡ços em deconènc¡a dos efeitos verificados com a declaração de pandemia pelo COVlDlg
estabelec¡da pelo Poder Público.

1'1. Caso se verifique a manutenção da situaçao de pandemia a partir de 01 de s€tembro de 2020, as partes se comprometem a

formal¡zar novo ¡nstrumento particular de ad¡iamento para pronogação do p¡azo de suspensão do conlrato, ora ajustada.
2. As partes rat¡ficam as dema¡s cláusulas contratuais inalteradas por este inslrumento.

E por esta¡"em assim ajustados, firmam o presente em duas vias de ¡gual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itapevi, 01 de agosto de 2020.
Cruzada Bandeirante São Cam¡lo Assìstênc¡a Méd¡m Social
Hospìtal ceral de ltapevi OSS
CONTRATANTE
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90 lnstrumento Part¡cular de Aditamento a Contrato de prestação de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

oss,

mandato outorgado perante o

Tabelião de Noias, domiciliados no endereço suþra.

CNPJ 60.598.448/001O-71 , Iocafizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,

Itapevi/SP, departamento mantido pela cruzada Bandeirante São Camilo Assistência l\,,1é¡ico Sociat cNpJ/l\,4F sob o no
60 598.44810001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdem¡r Moreira, brasileiro,
ãivorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, cPFiN,4F 926,418.659-04, e Pâmella Sousa S¡tva, brasite¡ra, casao", aãm¡nistradora
hospitalar, RG
29.887.571-8/SP, CPF IMF 323.277
autorizados a ag¡r em conjunto de dois, conforme instrumento púbtico de
.8991a2: qmbos
'140

CONTRATADA

STIG s^ERVIços_DÊ lMoBlLlZAçÃo LTDA - ME, ¡nscrita no CNPJ sob o no 09.226.709/000 1-84, situada na Rua Desembargador
Breno Caramuru Teixeira, no 167, Cidade Kemel, ltaim Paulista - São Paulo SP, neste ato representada por Adilson Atvðs
de
Souza, RG 25.718.544-6 SSP/SP, CPF/MF 142.108.24BlgS dom¡c iado no endereço supra.
'1. Pelo presente ¡nstrumento, resolvem-as partes
aditar o contrato orig¡nal, firmado em 2211212016, para estabelecer a redução do valor
mensal pago à CoNTRATADA em 40o/o,.na prestaçâo dos serviços, no período de oSlog/2020 até 3o/ogl2o2o. Tat
ajuste decoffe da
necess¡dade de reestruturação dos serviços em decorrêncÌa dos efeitos verificados com a declaração de pandemiá pelo
COVlD1g
estabelecida pelo Poder Público.

1.1 Caso se verifique a mânutenção da siiuação de pandemia a partir de O1 de outubro de 2020, as partes se comprometem a formalizar
novo instrumento particular de aditamento para prorrogâção do prazo de suspensão do contrato, ora àjustada.
2. As partes ratificam as demais cláusulas contratua¡s inalteradas 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,08 de setembro de 2020.
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Sociat
Hospital ceralde ltapevi OSS
CONTRATANTE
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10o lnstrurnento Pariicular de Ad¡tamento a Contrato de prestação
de Serviços
CONTRATANTE

HoSPITAL GERAL DE llAPEVl

oss cNPi 60 598 448/0010-71

Jocalizado na Rua Jesuíno

Itapevi/SP departamento mantrdo pela cfuzacJa Bandeirante são ðamilo Assistênc Joaquim da Sitva Jardrm Nova ltapevi
a N4édico sociat cNpJ/l\¡F sob o n"
60 598 44810001-80, neste ato representado por seus procuradores vatdemir
lMoreira, brasileiro. divorciado.

adm¡nistrêdor

hosptalar' RG 5 053 146-5/PR cPF/lvlF 92ô 41ó.559-04. e Pámeila sàusa sitva.
brasiteira. casada a¿minisìraoora hospitatar. RG
29 887 571-8/sP cPFlMF 323 277 894142 arì.bos autorìzados
conjunto de dois, conforme instrumento púbtrco de
mandato outorgado perante o T4" labgllão de Notas dorniciliados no

"

agiiãt

"-nder."o "uor"

CONTRATADA

srlc

sERVIÇos DE lMoBlllzacÃo LTDA - ME. ìnscrita no CNPJ sob o no 09.226.709/000 1-84,
srtuada na Rua Desembargador
Breno caramuru Teixerra no 167. cidacle Ke¡¡el ltaim paulistã
êão-p"rlo - sp. neste ato representada por Adrtson Alves de
Souza. RG 25.718 544-6 SSP/SP CPFI'tF 1¿.2108248/95 domÌc¡tiado no endereço
supra

l Pelo presente instrumenio rescvem_¿s pades adtar o contrato orgrnal, fìrmado em 2211212016. para f¡car constando que. em
cumpflmento ao contrdo oa cláusu a g (p,¿zcl p3sse a vrgorêr corn a sãguinte redaçao:
o
contrato vigorará eté 21i12/2a21, icando sua renovacão condicionada a fotmalizaçeo de
termo de aditamento
coñtratual específìco pa.a esse fÌnr. oportunidade em que será pactúado novo praro oe uigen-ia.,ÅjustãÃ
ainda que. o contrato
poderá ser rescindido a qualquer teîpo. rnediante notifìcaçäo por escrjto.
observado o p-razo de äen¿ncia oe 30 (trinta dias).
findos os quais será considerâdo resÇirroido de fato e de direiio. säm aptrcação de qualqLrer penalidade
pêra a parte denunciante.
presente

Parégrafo Único. o contldo reste r¡str.mento partcular de aditarnento não altera prazo
o
estabelecido para realuste do preço
fÌcando mantidas as disposiçoes, ioima e prazo estabelecidos no contrato original. bem
como nos eventuaL termos de aditamento
contratual relativos ao assunic. parê esi€ fi¡.ì.1

2

As partes raiifrcam as demais cláusules contratuars inalteradas por este tnstrurnento.

E por estarem assim alustados. firnìam o p.esenie em duas vias de igual teo. e forma na presença
de duas testernunhas

It¿pevr l0 de seternbro de 2020
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lnstrumento Pariicular de Aditamento a Contrato de Prestaçåo de Serviços

CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS. CNPJ 60 598.448/001C-71 . localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi
Itapevl/SP. deparlamento mantido pela C.uzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/l\4F sob o no
60.598.44810001 -80. neste ato represeniado por seus procuradores Valdernir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR. CPFlMF 926.41A659-04, e Pârnella Sousa S¡lva. brasileira, casada, adrninistradora hospitalar, RG
29.887 571-8/SP. CPFIMF 323.2't- /- .898/42. ambos autorizados a agir em conjunto de dois conforme jnstrurnento público de
mandato outorgado perante o 14o Tabeirão de Notas domiciliados no endereco suDra.
CONTRATADA
STIG SERVIçOS DE IMOBILIZAç,AO LTÐA - ME Ìnscnta no CNPJ sob o n'09.226.709/0001-84. situada na Rua Desembargador
Breno Caramuru Teixeira. no 167 Ctdade Kemel. taìm Paulista - São Paulo - SP neste ato representada por Adilson Alves de
Souza. RG 25 718 544-6 SSP/SP. CPFiMtF 't42.1A8.248/95 cjomicìliado no endereço supra.
1. Pelo presente Ìnstrumento resolvem as partes aditar o contrato original, lrmado em 22112/2016 para estabelecer a alteração na

C áusula Sexta (Do Preço)

A CONTRATANIE

pagar'á à CCNTRATADA

o valor de R$ 400.00 (quatrocentos reais) para cada plantão de l2

horas

efet vamente rea|zado. de segunda-feira à cjorningo. Os plantões serão realizados pela CONTRATADA. conforrne necessidade de
reaLizaçäo deste servico noticiada coin aniecedêncie pela CONTRATANTE

2 As partes ratificarn as demais cláusuias

ccñiratL.rais inalteradas por este instrumento

E por estarem assìm ajustados. frrmar¡ o presenie em duas vras de igual teor e foma. na presença de duas testernunhas

Itapevi. 14 de outubra de 2420
Cir--rzeoa Bandeirante São Cêmilo AssÌstência l\¡édico Social

Hospjtal Geral de ltapevi OSS
CCNTRATANTE

Pâmella Sousa Silva
Assessora de Diretoria
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STIG SERVICOS DE II\,lOBILIZA
O LTDA ADILSON ALVES DE SOUZA
CONTRATADA
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