
ISDR - Consultoria em saúde e prestação de serviços

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

Pelo presente instrumento as pârtes, de um lâdo o CLUBE ATLÉTICO
YPIRANGA, entidade de fins esportivos, com sede na Rua do Manifesto, 475 -
lpiranga - Sáo Paulo - Capital, inscrito no CNPJ sob no 61.902.862/0001-02
neste ato representado por seu Presidente, Sr. Lincoln Cimatti Thomé,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, INSTITUTO SOCIAL
DALVA RANGEL, com sede na Rua Joapitanga, 491 - Vila Campanela, CEP:
08220-300, São Pâulo - Capital, Telefone: (11) 2046-7811, inscritâ no CNPJ
sob no 16.651 .882\0001-95, neste ato representâda por sua Gerente de
Enfermagem, Sra. Monique de Laurentis Albino, ora denominada
CONTRATADA, estabelecem o seguinte:

1. As partes acimâ identiícadas firmaram em 10 de agosto de 2.016 um
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.

2. Considerando o interesse recíproco dos contratantes, as partes resolvêm
de comum acordo alterar a Cláusula 1a (DO OBJETO DO CONTRATO),
Cláusula 6a (DO PREÇO E DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO), Cláusula
12" (DO PRAZO), Cláusula 13'(DAS CONDIÇÕES GERAIS), Cláusula'154
(DAS CONDIÇÕES GERAIS) e Cláusulâ 16" (DO FORO) do Contrato original,
que pâssam a ter a seguinte redaçáo:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 14. É objeto do presênte contrato a prestação do serviço de
enfermâgem que contará com o seguintê quadro operacional do
CONTRATADO, a saber:
Um EnÍermeiro de Segunda â Sexta-feira, das 7:00 às 17:00 horas;
Um Enfermeiro de Segunda a Sexta-feira, das í7:00 às 23:00 horas;
Um Técnico plantonista para o sábado, para o domingo e para os feriados, das
07:00 às'19:00 horas. ,.
Um enfermeiro gêstor que, dentro dê seu horário de trabalho, Íâ realizat .r' \
determinadas açôes de enfêrmagem que competem com a sua funçao. dentre / ' \\
elas, o controle de sinâis vitâis, todas regidas e autorizadas pelo COREN. .ff,:,Y,1::,àí

DO PREçO E DAS CONDIçÔES DE PAGAMENTO

Cláusulâ 6á. O presente serviço será rêmunerado pela quântia de R$8.800,00
(oito mil e oitocentos reais), referente aos serviços efetivamênte prestados,



devendo ser pago pelo CONTRATANTE em dinheiro ou cheque, ou depósito
êm conta corrente do CONTRATADO, até o quinto dia do mês subsequente à
prestação de serviços.

DO PRAZO

Gláusula í2á. O presente contrato é celebrado por prazo determinado de dois
anos, com início em 01 de Junho de 2.019 e término em 31 de Maio de 2.02'l.

DAS CONDTÇÔES GERÂrS

Cláusula 13a. As relações decorrentes deste contrâto náo geram qualquer tipo

de vínculo societário, trabalhista ou relaçáo de emprego entre as partes

contratantes, seus empregados ou prepostos.

Parágrafo 1'. O CONTRATADO se responsabilizará pelas despesas de
contratação e manutenção de seus prepostos, prestadores de serviços e/ou
empregados, assim como pelo pâgamênto da rêmuneraçáo destes, dê todos e
êventuais encargos trabalhistas, e de todos os impostos ou taxas nas esferas
estadual, municipal e federal quê recaiam sobre a máo de obra por êle
êmpregada, devendo apresentar, sempre que solicitadâs pelo

CONTRATANTE, cópias das guias de recolhimentos de INSS, FGTS, PIS e
contribuições Sindicais ou Cadastros e Notas Fiscais de Autônomos além dos
documentos relativos ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), caso haja Íuncionários devidamente registrados ou dê seus
auxiliares que recaírem sobre a execução dos serviços a serem rêâlizados
dentro das dependências do CONTRATANTE.

Parágrafo 2'. - O CONTMTADO responde exclusivamente por eventual
imprudência, negligência, impericia ou dolo câso venha a causar qualquer dano
ao CONTRATADO ou a terceiros, durante a prestâçáo de serviços de
ênfermagem, devendo responder rêgrêssivâmente caso o CONTMTADO seja
responsabilizado judicialmente por tais fatos, desde que haja a denunciaçáo da
lide.

Parágrafo 30. Caso o CONTMTANTE seja condenado na Justiça do Trabalho,
por qualquer valor e a que tÍtulo for, em razáo dê reclamaçÕes trabalhistas
ajuizadas por empregados, prepostos ou prestâdores de serviços do
CONTRATADO, o CONTRATADO irá ressarcir todos os valores depreendidos
pêlo CONTMTANTE no processo Íabalhista, inclusive custâs, despesas
processuais, honorários periciais e honorários advocatícios.

Cláusula 154. Não há necessidade de o presente contrato ser registrado em
Cartório de Rêgistro de Títulos e Documentos para ter validade.
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DO FORO

Cláusula 16â. Fica eleito o Foro Regional do lpiranga para dirimir dúvidas ou
quêstÕês oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer
outro por mais privilegiado que seja, arcando a parte vencida, em caso de
intervenção, com o pagamento das custas e honorários de advogado da parte
vencedora.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato assinado em l0 de
agosto de 2016.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente lnstrumento
Particular de Aditamento ao Contrato, êm duas vias de igual teor e forma,
juntamênte com 2 (duas) testemunhas.

São Paulo,0í dê Junho de 2.019.
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