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ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATADA
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS [TDA., CNPJ 65.689.895/0001-69, localizada, Av. Gupê, 10.565

-

-

Barueri/SP, neste ato representada por seu Sidney Rivetti, brasileiro, casado,
empresário, RG 6.943.720-8 SSP/SP, CPF 006.753.768-581, domiciliado no endereço supra.

Jardim Belval

CONTRATANTE
HOSP|TAL GERAT DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/OOIO-TL,localizado na Rua Jesuíno Joaquim da
Silva, Jardim Nova ltapevi, ltapevi/SP, departamento mantido pela CRUZADA BANDEIRANTE SÃO
cAMlto AssFTÊNcn MÉDlco soclAl CNPJ/MF sob ns 60.598.448/OOOL-80, neste ato
representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/MF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada,
administradora hospitalar, RG 29.887.577-8/SP, CPF/MF 323.277.898/42, ambos autorizados a agir
em conjunto de dois, conforme instrumento público de mandato outorgado perante o 14e Tabelião
de Notas, domiciliados no endereço supra, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
têm entre si junto e acordado o seguinte aditamento ao Contrato de Prestaçäo de Serviços de
Locação de Espaço e Gerenciamento de Documentos.

o

CONSIDERANDO qUE as Partes celebraram, Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Espaço
Padronizado e Gerenciamento de Documentos ("Contrato"), cujo objeto cons¡ste na armazenagem de

documentos pela CONTRATADA à CONTRATANTE;
CONSIDERANDO qUE as regras trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 14 de
agosto de 2018, alterada pela Lei 13.853 de 08 de julho de 2019 ("LGPD");
CONSIDERANDO qUE as Partes desejam incluir disposiçöes ao Contrato firmado para formalizar estas
regras, embora já praticadas pela CONTRATANTE antes mesmo de se tornarem obrigatórias na forma

da lei;
Resolvem as Parte celebrar o presente Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Locação de
Espaço Padronizado e Gerenciamento de Documentos ("Aditivo"), de acordo com os termos e
condiçöes abaixo definidos:

1. As partes acordam em firmar o presente Aditivo, pelo qual a CONTRATADA declara, nos
termos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei
13.853 de 08 de julho de 2019 ('LGPD") o que segue:
a)
b)

c)
d)

cumpre fielmente todos os dispositivos da LGPD;
adota medidas de segurança, utiliza medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situaçöes acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou difusão ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;
irá comunicar à autoridade nacional e ao CONTRATANTE a ocorrência de incidente de segurança que
possa acarretar risco ou dano relevante ao CONTRATANTE;
ao final da vigência do Contrato, os dados e documentos não devolvidos, de acordo com instruçöes
do CONTRATANTE, serão expurgados.
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As partes ratificam expressamente todas as demais Cláusulas e condições do Contrato ora aditado, o
qual permanecerá produzindo todos os seus efeitos jurídicos, e legais, efeito.

3.

A presente alteração passa a integrar o Contrato e obrigam as partes e seus sucessores'

4.

E, por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, assinam as partes o presente
Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, rubricando suas folhas, na
presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itapevi, 12 março de 2020.

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
Hospital Geral de ltaPevi OSS
CONTRATANTE

p
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Pâmella Sousa Silva
Assessora de Diretoria

\

LTDA

ARK TEC GUARDA DE

Testemunhas:

2

1.

Mara Regina Rodrigues
RG:22.540.690-1
CPF: 133.104.768-47

lipe Taddeo Soares

:8.957.368-7
.275.108-0s

ffiz

,-ñniloMendes S. de Andrade
(-'
Gerente de Apoio
cREA 5069368035

Hospital Geral de ltaPevi-0SS
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ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATADA
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA., CNPJ 65.689.395/0001-69, localizada, Av. Gupê, L0.565

- Jardim Belval empresário,

Barueri/SP, neste ato representada por seu Sidney Rivetti, brasileiro, casado,

RG 6.943.720-8 SSP/SP, CPF 006.753.768-581,

domiciliado no endereço supra.

CONTRATANTE
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 6O.598.448/0OIO-TL,localizado na Rua Jesuíno Joaquim da

Silva, Jardim Nova ltapevi, ltapevi/SP, departamento mantido pela CRUZADA BANDEInRTTE SÃO

cAMtLo RsststÊructa vlÉolco soctAL CNPJ/MF sob o ns 60.598.448/0001-80, neste ato
representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053,146-5/PR, CPF/MF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada,

administradora hospitalar, RG 29.887.57I-8/SP, CPF/Mt 323.277.898/42, ambos autorizados a agir
em conjunto de dois, conforme instrumento público de mandato outorgado perante o 14e Tabelião

de Notas, domiciliados no endereço supra, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
têm entre si junto e acordado o seguinte aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de
Locação de Espaço e Gerenciamento de Documentos.

1-) Fica aiordado entre as partes, que para o ano de 2020 não haverá aplicação dos reaj'ustes
previstos ho instrumento contratual firmado em 01/06/2017; tendo seu próximo reajuÈte previsto
para abril de2}2t,o qualserá aplicado em relação aos dozes meses anteriores a sua incidência.

2-) Resolvem as partes, ainda prorrogar o prazo de vigência por mais doze meses, contados a partir

de0L/o6/2o20.

3-) As Partes ratificam expressamente todas as demais Cláusulas e condiçöes do Contrato ora
aditado, o qual permanecerá produzindo todos os seus jurídicos, e legais, efeito.

4 -) A presente alteração passa a integrar o Contrato e obrigam as partes e seus sucessores
Arktec Guarda de Documentos S.A
CNPJ : 65.689.895/0001 -69

Av. Gupê, 10.565
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5-) E, por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, assinam as partes o presente
Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, rubricando suas folhas, na
presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itapevi, 26 de maio de 2020.

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
ttosnitalffi de ltaPrwi OSS

a

raN
Diretor Ad

Pâmella Sousa Silva
Assessora de Diretoria

istrativo

ARK TEC GUARDA DE

MENTOS LTDA

ONTRATADA

Testemunhas:

.=,--2,'

T

úanilo Mendes Silva de Andrade

Filipe Taddeo Soares

RG:46.452.659-0
CPF: 400.876.148-98

8.957.368-7
CPt: I95.275.1-08-05
Arktec Guarda de Documentos S.A
CNPJ : 65.689.895/0001 -69

Av. Gupê, 10.565

- Jd. Belval - Barueri - SP

Thuane
Dketora

fünôicã

&orkbec
50 TERMO DE

I

ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATADA
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA., CNPJ 65.689.395/0001-69, localizada, Av. Gupê, L0.565

- Jardim Belval empresário,

Barueri/SP, neste ato representada por seu Sidney Rivetti, brasileiro, casado,

RG 6.943.720-8 SSP/SP, CPF 006.753.768-581,

domiciliado no endereço supra.

CONTRATANTE
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 6O.598.448/0OIO-TL,localizado na Rua Jesuíno Joaquim da

Silva, Jardim Nova ltapevi, ltapevi/SP, departamento mantido pela CRUZADA BANDEInRTTE SÃO

cAMtLo RsststÊructa vlÉolco soctAL CNPJ/MF sob o ns 60.598.448/0001-80, neste ato
representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053,146-5/PR, CPF/MF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada,

administradora hospitalar, RG 29.887.57I-8/SP, CPF/Mt 323.277.898/42, ambos autorizados a agir
em conjunto de dois, conforme instrumento público de mandato outorgado perante o 14e Tabelião

de Notas, domiciliados no endereço supra, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
têm entre si junto e acordado o seguinte aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de
Locação de Espaço e Gerenciamento de Documentos.

1-) Fica aiordado entre as partes, que para o ano de 2020 não haverá aplicação dos reaj'ustes
previstos ho instrumento contratual firmado em 01/06/2017; tendo seu próximo reajuÈte previsto
para abril de2}2t,o qualserá aplicado em relação aos dozes meses anteriores a sua incidência.

2-) Resolvem as partes, ainda prorrogar o prazo de vigência por mais doze meses, contados a partir

de0L/o6/2o20.

3-) As Partes ratificam expressamente todas as demais Cláusulas e condiçöes do Contrato ora
aditado, o qual permanecerá produzindo todos os seus jurídicos, e legais, efeito.

4 -) A presente alteração passa a integrar o Contrato e obrigam as partes e seus sucessores
Arktec Guarda de Documentos S.A
CNPJ : 65.689.895/0001 -69

Av. Gupê, 10.565
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5-) E, por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, assinam as partes o presente
Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, rubricando suas folhas, na
presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itapevi, 26 de maio de 2020.

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
ttosnitalffi de ltaPrwi OSS

a
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Diretor Ad

Pâmella Sousa Silva
Assessora de Diretoria

istrativo
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ONTRATADA
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Filipe Taddeo Soares

RG:46.452.659-0
CPF: 400.876.148-98

8.957.368-7
CPt: I95.275.1-08-05
Arktec Guarda de Documentos S.A
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