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60 lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestaçäo de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.4481001A-71,loc¿¡lizado

na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,

Itapevi/SP, depertamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
60.598.44810001-80, neste alo representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPFIMF 926.418.659-M, e Påmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG
29-887.571-8/SP, CPFIMF 323.277.898142, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o 140 Tabeliåo de Notas, domiciliados no endereço supra.

CONTRATADA

-

tTApEVf ctRURGtA PEDÉTRGA ss Epp, CNPJ 24.534.5920oa'l-77, localizada, Rua Ðuílio, 2o4 aplo 101 A, Agua Branca, såo
Paulo/SP, neste ato representada por seu sócio Dr. Luís Augusto Romåo, bnasileiro, casado, médico, RG 4.794.602 SSP/SP, CPF
791.090.478-91, domiciliado no endereço supra.
1. Pelo presente instrumenlo, resolvem as parles aditar o conlrato original, firmado em O110412O16, para ficar a reduçäo do valor mensal
pago à CONTRATADA em 50%, para o período de OilA5l202O a30lß12120. Tal ajuste decorre da necessidade de reestruturaçåo dos
serviços em deconência dos efeitos verificados com a dedaraçåo de pandemia pelo COVlDl9 estabelecida pelo Poder Público.
. Caso se verifique a manutençåo da situa$o de pandemia a partir de 01 de julho de 2O2O, as partes se comprometem a formalizar
novo instrumento particular de aditamento para manutençåo da reduçåo do valor mensal ora ajustada.
1
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2. A CONTRATADA assegurará a continuidade da prestaçåo dos serviços nos termos estabelecidos no contrato original, sem prejuízo
para os pacientes do estabelecimento hospitalar.
3. As parles ratificam as demais cláusulas conlratuais 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, 11 de maio de 2020.
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GOVERNO DO ESTADO

7o lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ¡TAPEVI OSS, CNPJ 60.598.¿14810010-71, 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

no

60.598.448/0001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospila{ar, RG 6,O53.146-6IPR, CPFIMF 926.418,669-04, e Påmella S0r,16ã Silv€, br€6ileira, caseda, ådrninistradore hospltalar, 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 Tabeliåo de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA

-

tTApEVl C|RURG|A PEDÉTR|CA SS EPP, CNPJ 24.534.532t0001-77, localizada, Rua Duílio, 204 aplo 101 A, Água Branca, São
Paulo/SP, neste ato representada por seu sócio Dr. Luís Augusto Romäo, bnasileiro, casado, médico, RG 4.794.602 SSP/SP, CPF
7 I 1 .O9O.47 8-9 1, domiciliado no endereço supra.
1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em O110412016, para ficar a reduçäo do valor mensal
pago à CONTRATADA em 50%, para o período de 0110712O20 a 3110812020. Tal ajuste decone da necessidade de reestruturação dos
serviços em deconência dos efeitos verificados com a dedaraçäo de pandemia pelo COVlDl9 estabelecida pelo Poder Público.
1.1. Caso se verifique a manutenção da situaçåo de pandemia a partir de 01 de setembro de 2020, as partes se comprometem a
formalizar novo instrumento particular de aditamento para manutençâo da redução do valor mensal ora ajustada.

2. A CONTRATADA assegurará a continuidade da prestaSo dos serviços nos termos estabelecidos no contrato original, sem prejuízo
para os pacientes do estabelecimento hospitalar.

3. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento.
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

E por estarem assim ajustados,.firmam o presente em

Itapevi,0l

de julho de2O20.
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80 lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI oSS, CNPJ 60.598.448/0010-71, local¡zado na Rue Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ttapevi,

o

Itapev¡/SP, departamento mentido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Ass¡stência Médico Socjâl CNPJ/MF sob

no

60.598.448/000'l -80, neste ato representado por seus procuradores Valdem¡r l\¡oreira, brasileiro, d¡vorc¡ado, administrador
hosp¡talar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/l\rF 926.4'18,659-04, e Pâmella Sousa S¡lva, brasileira, casada, adm¡n¡slradora hosp¡talar, RG
29.887.571-8/SP, CPFIMF 323.277.898/42, ambos autorizados a ãgir em conjunto de do¡s, conforme ¡nstrumenlo público de
mandato outorgado perante o 'l40 Tabel¡ão de Notas, dom¡c¡liados no endereço supra.
CONTRATADA

-

lTAPEvf CIRURGIA PEDÁTRCA SS EPP, CNPJ 24.534.532/0001-2, locat¡zada, Rua Duilio, 204 apto 1oi A, Água Branca, São
Pau¡o/SP, nesle ato representada por seu sóc¡o Luís Augusto Romão, brasile¡ro, casado, médico, Rc 4.794.602 SSP/SP, CPF

791.090.47&91, domicil¡ado no endereço supla.

1. Pelo presente ¡nstrumenio, resolvem as partes aditar o contralo orig¡nel, firmado em 0110412016, pera ficar conslando que, em
cumprimento ao contido na cláusula 49 (Prezo e V¡gência), passe a v¡gorer com a seguinte redaÉo:

O presente contrato vigorará alé

2111U2O21, ficando suâ renovaçáo condicionâda a formalização de termo de ad¡tamento
contratual específico para esse f¡m, oportun¡dade em que seÉ pacluado novo pråzo de vigência. Ajustam ainda que, o contrato
poderá ser rescind¡do a qualquer tempo, mediante notificåÉo por escrito, observado o prazo de denúncia de 30 (trinta Aias),
llndos os qua¡s será considerado resc¡ndido de lato e de direito, sem aplicação de qualquer penâlidade par¿ a parte ddnuniiiante.

Parágrafo Un¡co: O contido neste ¡nstrumento particular de aditamènto não altera o prazo elabelec¡do parâ reajusle do preço,
ficando mant¡das as d¡spos¡des, forma e prazo estabelec¡dos no contrato orig¡nal, bem como nos eventuais termos de aditamento
contratual relativos ao êssunlo, para este fim.
1_.

2. As partes rat¡ficam as dema¡s cláusulas contratua¡s ina¡teradas por esle instrumenlo.

E por eslarem ass¡m ajuslados, firmam o presente em duâs vias de igual teor e forma, ne presença de duas testemunhas
Itepev¡, 10 de setembro de 2020
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