Hr:spìfeÈ

ü*r*l

d* ål*rptvi *5$

Ð() ËSTADO

de Serviços
2 o lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestação

'

CONTRATANTE

CONTRATADA
sala 02' Pq' Jandaia'
LVA ENTREGAS ME, estabelecida na Estrada ào copiuva, 2.397,l"andar' casado' empresário'
silva,
Nascimento
do
Marcelò
.ó"io,
.g40.343/OOOl-18, representada por
"uu supra'
domiciliado no endereço

MARC
carapi
RG 33

84'170'508-09,

contrato original, firmâdo em 22t1112018,
1. pelo presente instrumento, resolve¡n as paftes aditar o
passe a vigorar com a seguinte redação: ^
7(Validãde),
na
ðfãuiulu
ao
contido
órrpr-¡r"nto

ficando rnantidas

para a parte denünciante'

para reajuste do preço'
instrumento particular de aditamento não altera o prazo estabelecido
para este
disposições, foima e prazo estabelecidos no cohtratq original

o contido neste

ai

',

ser renovado por iguais e
fìm' Aiustam ainda que' o
de denúncia de trinta'dias'

contados
aditament
e notificaç
reito' sem

contrato
sucessivos períodos
contrato poderá ser
findos os quais será

O.presente

parágrafo único:

para ficai constando que' em

fim'

I

inalteradas por este instrumento'
3. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas'
E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas
Itapevi,0S de novembro de 2019.
Cruzada Bandeirante Säo Camilo Assistência Médico Social
HosPital Geral de ltaPevi OSS

CONTRATANTE

Alessanrira Mara
Gerente

NASCIMENTO SllrVA ENTREGAS
Marcelo do Nascinrento SilÝa
CONTRATADA

Testemunhas

Wrr

ilipe Taddeo Soares
RG:8.957.368-7
CPF: 195.275.108-05

Sérgio Branquinho Ramalho
RG:M.232.702-6
CPF: 376.459.276-15

Ruâ Jesuíno Joaqu¡m da Silva, S/N

l

CEP

06694-230 l ltãpevi, SP l Fone: (11) 4L43-8600

Rocha

sAo
LO
GOVERNODOESTADO

Hospital Gerai
r,Ìe lfoperrì 055
3o

lnstrumento Particular de Adilamento a Contrato de Prestação de Servlços

CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-71.locallzado na Rua Jesuino Joaquim da Silva, Jard¡m Nova ltapevi,
Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bande¡rante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/l\¡F sob o nô
60.598.448/0001-80, neste ato rep¡-esentado por seus procuradores Valdem¡r Moreira, brasileiro, divorc¡ado, administrador
hôsp¡talar, RG 5.053.146-5/PR, CPFlMF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, bras¡leira, casada, adm¡nistradora hosp¡talar, Rc
29.887.571-8/SP, CPF IMF 323.277.898/42, ambos auto
dos a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o 14o Tabelião de Notas, domic¡liados no ende[eço supra

¡

CONTRA.TADA

MARGELO DO NASCIMENTO SILVA ENTREGAS ME, estabelecida na Estrada do Copiuva,2.397, 1'andar, sala 02, Pq. Jandaia,
Carapicuíba, inscrita no CNPJ: I 0.840.343/0001-1 8, representada por seu sócio, lvlarcelo do Nascimento Silva, casado, empresário,
RG 33869542 SSP/SP, CPF/lVF 284.'170.508-09, domic¡liado no endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, fìrmado em 22111/2O18, para ficar constando que, em
cumpnmento ao contido nâ cláusula 7 (Validade), passe a vigorar com a seguinte redação;

o presente contrato vigoErá alé 21h212021, ficando sua renovação condicionada a fom'aliz.ação de termo de aditamento
contratual especÍfico para esse fim, oportunidade em que será pactuado novo prazo de vigênc¡a. Ajustam a¡nda que, o contrato
poderá ser rescindido a qualquer tempo, med¡ante notìfìcação por escrito, observado o prazo de denúnc¡a de 30 (trinta dias),
findos os quais será cons¡derado rescindido de fato e de d¡reito, sem aplicação de qualquer pena¡idade para a parte d6lunciante.
Parágrafo Unico: O contidcj neste instrumento particular de ad¡tamento não altera o prazo estabelecido para reajuste do preço,
ficando mantidas as disposições, forma e prazo estabelecidos no contrato or¡gìnal, bem como nos eventuais termos de aditamento
contratual relativos ao assunto, para este fìm.

¡

2. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradês por este instrumento

E por estarem assim ajustados, f¡rmam o presente em duas v¡as de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas
Itapevi, 10 de setem5rc de 2020
Cruzada Bandeirante São Camilo Ass¡stêncìâ lvlédico Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTE

Diretor Admini
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MARCELO DO NASCIMENTO SILVA ENTREGAS ME
N4arcelo do Nâscirnentd Silva
CONTRATADA

.

Testem un has

2

l\¡ara Reg¡na Rodrigues
RG: 22.540.690-1
CPF: 133.104j768-47

e Taddeo Soares
R

c

Thuane

8.957.368-7
195.275.108-05

144

Direiorâ\1i1] perâções
Ru¿ JesLrno Jo¿qLim d¿ Siva,

S/N I

CEÞ

06694-230 | ltapevi. 5P I Fone:

(Ilj

¿143-8600
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