
   
 

   

ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

MÉDICO-HOSPITALARES  

MODALIDADE PARTICULAR:  PACOTE CIRÚRGICO 
 

 
I - DAS PARTES 

CONTRATANTE: _____________________________________________________  

Portador: RG Nº_________________CPF: ________________________________ 

 

CONTRATADA: Hospital Varginha S/A 

CNPJ: 06.878.764/0001-60 

 

II – DO OBJETO 

2.1 – O procedimento cirúrgico negociado neste aditivo é 

___________________________________, a ser realizado pelo Dr.(a) 

________________________ em data pré estabelecida entre as partes. 

 

III – DA NEGOCIAÇÃO  

3.1 – O valor negociado da cirurgia estabelecia no item 2.1 é de  

R$ __________________(_________________________________________ reais).  

 

3.2 – No pacote estão inclusos: materiais e medicamentos padrões para o 

procedimento, ____ diárias, taxas administrativas e ____ horas/bloco cirúrgico 

(quando aplicado). 

 



   
 

   

3.3 – Caso o procedimento cirúrgico exceda o número de horas/bloco estabelecido no 

item 3.2, serão cobradas horas adicionais a um custo de R$ 350,00 por hora, (quando 

aplicado).  

 

3.4 – Itens de alto custo, como materiais e medicamentos não padronizados para o 

procedimento, órteses, próteses, Anátomo patológico e hemoderivados não estão 

inclusos no valor do pacote acordado no item 3.1. 

 

3.5 – Por se tratar de pacote cirúrgico, o CONTRATANTE realizará o pagamento total 

do valor negociado no ato de sua admissão, sendo estabelecida a cobrança das 

diárias, taxas, materiais e medicamentos.  

 

3.6 – Para pacote referente cirurgia plástica, o CONTRATANTE realizará o 

pagamento parcial do valor negociado no ato de sua admissão, sendo estabelecida a 

cobrança das diárias, taxas, materiais e medicamentos e a 1ª hora/bloco 

estabelecidas no item 3.2 deste aditivo.  

Os custos com as horas/bloco subsequentes a 1ª já quitada na admissão, bem como 

eventuais custos adicionais decorrentes da estadia do paciente, deverão ser 

acertados na alta do CONTRATANTE.  

 

IV – DAS INTERCORRÊNCIAS 

4.1 – Em caso de intercorrências clínicas ou cirúrgicas ocorridas durante a estadia no 

CONTRATANTE nas dependências do CONTRATADO, o pacote cirúrgico 

estabelecido neste aditivo perde sua validade, passando a fatura hospitalar a 



   
 

   

obedecer a modalidade de conta aberta, onde serão cobrados conforme utilização em 

tabela particular os itens a seguir que forem utilizados: Diárias; Materiais e 

Medicamentos; Gasoterapia; Hemoterapia; Taxas de serviço; Taxas de Uso de 

Equipamentos; Anátomo Patológico; Exames Laboratoriais; Exames por Imagem: RX, 

Tomografia, Mamografia, Ultrassom, Ecocardiograma; Órtese e Prótese e Internação 

em UTI. 

Assim, justas e contratadas, assinam o presente aditivo em 2 (duas) vias de igual 

forma e teor, permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais. 

Varginha , _____ de _______________ de 201    . 

 
 
 

1. CONTRATANTE  2. CONTRATADO 
 
 
 
 
 

  

TESTEMUNHAS:   
 
 

  

Nome:  Nome: 
RG:  RG: 

 
 

Icerda Evangelista B. Marques
MG-13.678.626
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