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50 ADITIVO AO CONVÊNIO HNSP 2015

O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede à Praça das Palmeiras n.° 55 - Centro, no nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista,

Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.° 46.200.846/0001-76, neste

ato representado por sua prefeita municipal, Sra. IZABEL CRISTINA CAMPANARI

LORENZETTI, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada nesta cidade e

comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, sito à Rua Treze de Maio, n.° 351,
portadora da cédula de identidade n.° 5.234.736-9 e CPF/MF sob n.° 601.101.138-15,
doravante denominado simplesmente "MUNICÍPIO" e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, pessoa jurídica de direito privado,
cadastrado no CNES sob n° 2077582, com sede à Rua Geraldo Pereira de Barros, n.° 461, na
cidade e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ

sob n.° 51.425.106/0001-78, neste ato representada por provedor Sr. Ronaldo Luís Conti,

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.° 7.369.222-SSP/SP e CPF/MF

207.316.478-15, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado

de São Paulo, sito à Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, n.° 1.265, doravante denominado
simplesmente "HOSPITAL", têm entre si justo e combinados, um convênio de cooperação
interinstitucional devidamente autorizado pela Lei Municipal n.° 3.308, de 30 de setembro

de 2003 e Lei Municipal n° 3.573, de 2 de março de 2006, resolvem celebrar o presente

ADITIVO, a fim de estabelecer o detalhamento da atuação das partes bem como suas

responsabilidades, conforme cláusulas que seguem adiante:

CLÁUSULA 1- DO OBJETO

1.1. O presente TERMO tem por objeto renovar, por um período de 08 (oito) meses, contados
a partir de 1° de fevereiro de 2016, para execução, pelo HOSPITAL, de serviços médico-
hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite,
observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde — SUS,
sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o
caso.

CLÁUSULA II— DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

2.1. Todas as demais cláusulas e condições do ajuste original, bem como de seus anexos,
inclusive o Plano Operativo, que não foram modificadas por este instrumento, são aqui
ratificadas, permanecendo em pleno vigor e efeito
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CLÁUSULA III - DO FORO

3.1. As partes elegem o foro da cidade e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo,

renunciando a qualquer outro, por mais especial que seja, para dirimir dúvidas que

porventura venham a surgir na interpretação do presente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(três) vias, de igual teor e para o único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a

todo o ato presente, para que se produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as

partes a cumprir e fazer cumprir o presente Aditivo, por si e seus sucessores, em juízo ou fora

dele.

Pelo MUNICÍPIO:

Pelo HOSPITAL:

Lençóis Paulista, 29 de janeiro de 2016.

IZABEL CRISTINA AMPAN

Prefeita

RONALD99IS CONTI

Provedor
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