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9'ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO

CONTRATO N.9

: sTR.

1.02,00

t248/ 2O!2

CLIENTE

c00080-03

DATA DA EMISSÃO

30l03l2O2O

São partes no presente instrumento

SAMTRONIC INDIJSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sociedade regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o
ns. 58.426.628/0001--33, com sede na Rua Venda da Esperança ns. l-62 - Socorro, São Paulo/SP,
CEP: 04763-040 neste ato representado na

forma de seu contrato social por Edgar Félix Müller

("COMODANTE") ou seu procurador legal ("COMODANTE") e

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.44810010-71.,localizado

na Rua Jesuíno Joaquim

da Silva, iardim Nova ltapevi, ltapevi/SP, departamento mantido pela CRUZADA BANDEIRANTE

sÃo cAMtLo AsslsTÊNctA MÉDtco soctAl CNPJ/MF sob o ne 60.598.448/0001-80, neste ato
representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar,

RG

5.053.L46-5/PR, CPF/MF 926,418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada,

administradora hospitalar, RG 29.887.571-8/SP, CPF/MF 323.277.898/42, ambos autorizados

a

agir em conjunto de dois, conforme ¡nstrumento público de mandato outorgado perante o 14e
Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra. ("COMODATÁRIA").

RETIFICA-SE:

I-OBJETo
1-.1 O presente Contrato tem por objeto a cessão a tÍtulo gratuito, sem exclusividade de qualquer

natureza, pela COMODANTE à COMODATÁRIA, a quantidade total de 273 (duzentos e setenta e

três) equipamentos denominados Bombas de lnfusão, sendo que 202 (duzentos e dois)
equipamentos são denominados Bomba de lnfusão ST550T2- 999,9, 03(três) equipamentos são
denominados Bomba de lnfusão ST550T2 lnfantil Português, 35 (trinta e cinco) equipamentos
são denominados Bomba de lnfusão Seringa 5T670 45Q0 Português e 03(Três) equipamentos são

denominados Bomba de lnfusão Seringa 5T680 450, os quais já se encontram instalados e 30
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(trinta) equipamentos denominados Bomba de lnfusão ST550T2 999,9 C lll Português serão
enviados após a assinatura deste adendo, com seus acessórios, com respectivos

N' de

série

descritos nas notas fiscais mencionadas no Anexo l.

PRAZO:

Resolvem as partes, ainda prorrogar o prazo de vigência por mais doze meses, contados a partir

21,/12/2019.

RATIFICA-SE:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato ora aditado, que não venham a colidir com este

termo
Por estarem certos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
das duas testemunhas abaixo nomeadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Itapevi,30 de março de 2020.

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social

Hospital Geralde ltapevi
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10'ADITIVOAO CONTRATO DE COMODATO

Ot24B / 2Ot2

CONTRATO N.9

: STR.1.02.0

CLIENTE

:

DATADAEMISSÃO

:27 /o4/2o2o

C00080-03

São partes no presente instrumento:

Srr,IrRorurc l¡vnúsrnn

u

CouÉncIo LTDA,, sociedade regularmente inscrita no CNPI/MF sob o ne.

58.426.628/0001-33, com sede na Rua Venda da Esperança ne. 762 - Socorro, São Paulo/SP,
CEP:04763-040 neste ato representado na forma de seu contrato social por Edgar Félix Müller
('COMODANTE"J ou seu procurador legaì ("COMODANTE"J

e

HOSPITAT GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0070-TT,localizado na Rua fesuíno
Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi, Itapevi/SP, departamento mantido pela CRUZADA

BANDEIRANTE SÃO CAMTLO ASSTSTÊNCIA MÉDrCO SOCIAL CNPI/MF

sob o

ne

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'J.8.659-04,

e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG 29.887.57'J.-8/SP,
CPF/MF 323.277.898f42, ambos autorizados

a agir em conjunto de dois, conforme

instrumento público de mandato outorgado perante o 14e Tabelião de Notas, domiciliados no
endereço supra. ("COMODATÁRIA"1.

RETIFICA.SEI

I - OBfETo
1-.1 O presente Contrato tem por objeto a cessão a título gratuito, sem exclusividade de
qualquer natureza, pela COMODANTE à COMODATÁRIA,

a

quantidade total de 323 (trezentos

232 fduzentos e
trinta e dois) equipamentos são denominados Bomba de Infusão ST550T2- 999,9, 03(três)
e

vinte

e

três) equipamentos denominados Bombas de Infusão, sendo

que

equipamentos são denominados Bomba de Infusão ST550T2 Infantil Português, 35

(trinta

e

cinco) equipamentos são denominados Bomba de Infusão Seringa 5T670 450,0 Português

e

03(Três) equipamentos são denominados Bomba de Infusão Seringa 5T680 450,

os quai

já se encontram instalados e 50 (cinquenta) equipamentos denominados Bomba de Infusão
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ST550T2 999,9 C III Português serão enviados após a assinatura deste adendo, com seus
acessórios, com respectivos No de série descritos nas notas fiscais mencionadas no Anexo L.

RATIFICA.SE:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato ora aditado, que não venham a colidir com este

termo
Por estarem certos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença das duas testemunhas abaixo nomeadas, para todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, 27 de

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
Hospital Geral de Itapevi OSS
COMODATARIA

abril de2020.

p

Pâmella Sousa Silva
Assessora de Diretoria
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11o lnstrumento particular de Aditamento ao Contrato de Comodato
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598 448loo 10-71,localizado na Rua Jesuíno Joaqu¡m da Sitva, Jardim Nova ttapevi,

Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São camrlo Assistência tu1éàico Social cNpJ/MF sob

o

no

60 598 448/0001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreìra, brasiteiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/MF 926.4'18.659-04, e Pâmella Sousa S¡lva, brasiteira, casada, admin¡stradora hospitalar, RG
29.887.571-8/SP, CPFIMF 323.277.898/42, ambos autorizados a agÌr em conjunto de dois, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o 14. Tabelrão de Notas, domicjl¡ados no endereço supra.
CONTRATADA
SAMTRoNIC INDÚsrRlA E coMÉRclo LTDA., CNPJ 58.426.628/0001-33, tocatizada, Rua venda Esperança, n" 162 socono, sâo
ato representada por seu sócio Edgar Félix l\4uller, suiço, casado, industriat, nNe n. iry-o¿sa1s-J/SEi Dpt\4AF, cpF
lg^ul^o/-qPt _1T!e
038.306.25863 domiciliado no endereço supra.

l Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditaf o contrato de comodato n. sTR . 1.02.00124gr:012, firmado em o1logl2o13
fcar constando que, em cumprimento ao contido na cláusula lv (prazo), passe a vigorar com a seguinte iedação:

paê

O presente contrato v¡gorará alé 21h2Q021, fcando sua renovação condicionada a fom|alizaçáo de temo de

aditamento
contratual específco para esse fìm, oportunidade em que seÉ pactuado novo prazo de vigêncra. Ajustam ainda que, o contrato
poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante notificaÉo por escrito, observado o
ùazo oe âenúncia de 3b (trinta dias),
fndos os quais será considerado rescindido de fato e de direito, sem aplicação de qualquer penalidade para a parte denunciante.
Parágrafo Único: O contido neste tnstrumento part¡cular de aditamento não altera o prazo estabelecido para reajuste do preço,

ñcando måntidas as disposições, forma e prazo estabelecidos no contrato original, bem como nos eventuais termos de aditamento
contratua¡ relativos ao assunto, para este fm.
2. As partes ratif¡cam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este ¡nstrumento.

E por estarem assim ajustados, fimam o presente em duas v¡as de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itapevi, 10 de setembro de 2020.
Cruzada Bandetrante São Camilo AssÌstência Médico Social
Hospital cerat de ttapevi OSS
CONTRATANTF
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