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18° ADITIVO AO CONVÊNIO HNSP 2020

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

seu Prefeito Municipal, Sr. ANDERSON PRADO DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário,

residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, sito à Rua

Castro Alves, n.° 85, portador da cédula de identidade n.° 29.268.994-9 e CPF/MF sob n.°

248.609.968-95, 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. João José Dutra, brasileiro,

casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade n.° 7.640.340-3-SSP/SP e CPF/MF

825.439.418-00, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São

Paulo, sito à Rua Tiradentes, n° 28, Centro, 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:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA — O presente Termo Aditivo tem por finalidade acrescentar ao presente

Convênio, no anexo I, item 3.2 — Exames Laboratoriais, os procedimentos de finalidade diagnóstica

para laboratórios clínicos na realização de exame para detecção de SARS-COV-2 por meio de RT-

PCR, tanto por amostras de swab naso-faríngeo, quanto por sorologia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Fica avençado o valor de R$ 350,00 para cada exame para detecção

de SARS-COV-2 por RT-PCR.

PARÁGRAFO SEGUNDO — Na hipótese dos pacientes serem encaminhados pela Secretaria de

Saúde ao Laboratório de Análises Clínicas do HOSPITAL, este obriga-se a realizar as coletas de

materiais destes pacientes, fornecendo todos os EPI's necessários para a devida paramentação de

seus colaboradores.
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DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA — Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do convênio inicial,
não alterados por este instrumento.

E, por estarem assim CONTRAT DOS, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual

teor e para o mesmo fim, na pres ça das testemunhas abaixo arroladas, para que produza seus

jurídicos e legais efeitos, obrigando-s sor seus representantes legais.

Pelo MUNICÍPIO:

Pelo HOSPITAL:

Testemunhas:
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Lençóis Paulista, 23 de Março de 2020.

RADO DE LIMA

Municipal
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WIZ O B. VIANNA
ADMINISTRADOR HOSPITALAR
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