
abaixo relacionados:
Código Descrição

02.02.03.079-2 Pesquisa de anticorpos !CG contra arbovirusidengue e febre)

02.02.03.090-3 Pesquisa de anticorpos 1GM  contra arhovirus (dengue e febre)

02.11.06.003-8 ICampit ia comp_utadorizada ou manual com gráfico
Consulta médica em atenção especializ a (oftalmo pré e pós peq.

03.01.01.007-2 cirár ica)

03.01.01.007-2 Consulta médica em atenção especial ii (refração eftalmo)
03.01.0).007-2 Consulta médica em atenção especia

03.01.01.007-2 Consulta médica em atenção especializa vascular
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16° 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 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, especificamente no item 4, do Anexo I, o procedimento de "anestesia

regional" (código 04.17.01.005-2), de forma que o quadro do item 4, supra, passará a vigorar

com a seguinte redação:

4 — O HOSPITAL realizará os procedimentos abaixo em caráter de mutirão, nos valores

Valor (R$)_
30,00

20,00

57,74 11-.-

16,00

32,00

35,00

45,00 '
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03.01.01.007-2

04.05.01.007-9

04.05.01.019-2

04.05.05.002-0

04.05.05.009-7

04.05.05.011-9

04.05.05.037-2

04.05.05.036-4

02.01.01.037-2

03.03.08.001-9

104.01.01.003-1

[04.01.01.005-8

04.01.01.007-4

04.17.01.005-2

04.01.01.009-0

04.09.04.024-0
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!Consulta médica em atenção especializada (endocrinologia 66,00

Exerese de calázio e outras pequenas lesões da pálpebra e su sercilios 78,75

Tratamento cirúrgico de triquiase c/ ou s/ enxerto 278,90

Capsulotomia a YAG laser 78,75

Facectomia c/ implante de lente intraocular 531,60

Facoemulsificação c/ implante de lente intraocular rígida 651,60

Facoemulsificação c/ implante de lente intraocular dobrável 771,60

Tratamento cirúrgico de pterígio 209,55

Biopsia de peles e partes moles 120,00

Cauterização química de pequenas lesões 120,00

Drengem de abcesso 120,00

Excisito de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa 120,00

Exerese de tumor de pele e anexos / cisto sebáceo / lipoma 120,00

Anestesia Regional 120,00

Fulguração / cauterização química de lesões cutâneas 120,00

Vasectomia 306,47

CLÁUSULA SEGUNDA — O membro Ivaldo Augusto Victagliano, da Comissão de

Acompanhamento do presente Convênio, indicado pelo HOSPITAL, será substituído pelo Sr.

PAULO ROBERTO GIGLIOLI, portador do RG no 8.427.300-8 SSP/SP.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA — Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do convênio

inicial, não alterados por este instrumento.

E, por estarem assim CO RATADOS, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de

igual teor e para o mesmo a presença das testemunhas abaixo arroladas, para que produza

seus jurídicos e legais efeitos, o do-se por seus representantes legais.

Lençóis Paulis de agosto de 2018.

JOÃO

Testemunhas:
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Hospital Nossa Sra. ledade
MARLON JOSÉ TRAVAGLI
Analista de Controladoria


