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lnstrumento Particular de Aditamênto a Contrâto de Prestação de Serviços
CONTRATANTE

oss, CNPJ 60.598.448/Oo',l O-71 , localizado na Rua Jesuino Joaquim da silva, Jardim Nova
mántido pela cruzada Bandeirante são camilo Assistência ¡¡édico Social' neste ato
departamento
ttapevi/Sp,
ttapãvi,
Hospitalar' RG

HOSPITAL GERAL DE lTApEVt

,"å*"å"tåä" por'seus procurador"" ÈrtinO" Pongiluppi AluanÌ, brasileira, casada, administradora
administradora hospilalar, RG
lô.AgZ.SSA-C¡Sp, Cef ll¡i OZS.llS.l98l93, e Pâmelia bousa Silva, brasileira, casada'

autorÌzados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de
"toot
domicÌliados no endereço supra
Notas'
de
perante
14o
Tabelião
o
mandato outorgado

ze eai.Slt-gtSp. Cpr t\ttç SZZ.Zll.ø98À2,
CONTRATADA

.02, localizada, Rua santo EIiseu' no 540 vila
Esterilav com. Man. Equipamentos Hospitalares LTDA., CNPJ 52.1 19.963/0001
no endereço supra'
domìciliado
procurador
assinado,
abaixo
seu
de
¡.epresãntada na forma
H¡ãlì"f!p, n"rt"

"to

firmado eÍ, 01lo1l2o12, para fìcar inclusåo das
1. pelo presente instrumento, resolvem as paftes aditar o contrato original,
redação:
cláusulas abaixo, com a seguinte
Cláusula: Conduta AnticorruPção
contratados a qua¡quer título:
1. É vedado às partes, seus sócios' empregados, prepostos ou demais

público ou a quem quer que seja' bem
a) ororneter, oferecer ou dar' direta ou indiretamente' vantagem indevida a agente
cåmo a terceira pessoa a ele relacionada.
o presente contrato
¡ì"*i. ¿" modó fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para ceìebrardeste
contrato.
da
execução
indevtdo
em
decorrência
líãui"iu"ntuo"rn ou beneficio
econômico-financeiro
equilíbrio
seu
especial
em
presente
contrato,
ãiää.ip"l"i

"itt""ãaio

por si, seus empregados, prepostos ou demais
1.1' AS partes complometem-Se, em caráter irrevogáVel e irretratáVel'
as
¡eìs cabíveis' incluindo' mas nåo se limitando à
todas
contratados a qualquer tituro a oo"äruai-áìutptit ¡õå*u."nte
n" 8.42s/1992 e a Lei no 12 846/2013 e seus
Lei
Adm¡ni.strat¡va
irpioø¡¿"',j"
röi;;çã;;;"lr"t¿ ánti"o|.rupçao-iiài aá "Lèis
Anticonupçào'), a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim
regulamentos - em coniunto o"no*¡ÁL¿u"
"ãlt

o

u. nort"" u

"xig'êncìas

constantes das políticas internas da CONTRATANTE'

envolver' direta ou ind ¡ret amente, por meio de seus
2. A CONTRATADA declara e garante que nâo está envolvida ou irá se
assessores con SUI tores, partes relacionadas,
ãpi""*runtut. administradoreé. diretores conselheiros söcios ou acionistas'
ou práti que constitua infração aos
qualquer
atividade
em
contrato'
Or-ir"nià o-"u*prit"nto das obrigações previstas neste
termos da lei anticorruPção

2.l.ACoNTRATADAdeclaraegarantequenãoseencontla,assimcomoseusrepresentantes,admjnistradores,diretores,
ou indiretamente (i) sob investigaçáo em virtude de
conselheiros. sócios ou acion¡star, àss"tsores, consultores, direta
ou indiciada

ou foi condenada
iiino "riåooe um processo judicial e/ou administrat¡vo
lavagem de dìnheiro por qualquer
e/ou
praticai
terrorismo
de
"orrupç¿ol
åe
r"sjeita
.rùàii,";
tlil
sob a acusação de corrupção
"" .ujãit" ã ìu'rtitçej"s ou sãnções econômrcas e de negócios por qualquer entidade
entidade governamentat; e (iv)

denúncias de suborno e/ou
governamental.

ofereceu, prometeu, pagou ou. a^utorrzou o pÎs1t"!t=o-17
2.2. A CONTRAîADA dectara que, direta ou indiretamente, não
a vigência do contrato nao lra
outl'"""Ãi"t àu qualquer objeto de valor e que durantepresentes
dinheiro, deu ou concordou
ou qualquer objeto de
dar
em
concordãr
ou
dar
åinf-,"i.,
år
ofertar, prometer, pagar ou autorizåri 'pì"oli""
para si ou para a
ilícito
ou frivada, com o objetivo de obter benefício
valor a qualquer pessoa ou
"ntioåi",
CONTRAIANTE e/ou seus negoclos

"t

pii"r""t"

2'3.AcoNTRATADAdecIaraque,diretaoUìndiretamente'nãoiráreceber'transferir,manter,UsaroUesconderrecurSoSqUe
"qr"ì¡uei
ou de alguma forma manter
ativioa'de ¡ii"¡ti 0", cámo não irá contrarar como empregado
ã;;;ã; ;;
*a p"a-ro""i"i"æ ou jurídÌcas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas
relacionamento pfofissionat

investigadas pelos delitos previstos

nàiÈìs anticorrupçao, oe lavagem de dinheiro, tráfico de drogas
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2.4. A CONTRATADA se obriga a notificar prontamente, por escrìto, à CONTRATANTE a respeito de qualquer suspeita ou
violação do disposto nas leis anlicorrupção e/ou neste contrato, e ainda, a informar a ocorrência de participação em práticas
de suborno ou corrupção, assìm como o descumprimento de qualquer declaração prevista neste contralo.
públìcos ou empregados de
2.S. A CONTRATADA declarâ e garânte que: i) seus atuais representantes não são funcionários
qualquer
nomeação de seus
quarto
horas,
poder
prazo
vinte
por
de
e
no
que
escrito,
informará
ii)
Público-,
quãlquer esfera do

poderá, a seu
JOàior òoro funcionários públicos ôu empregados de qualquer esfera do Poder Público. A CONTRATANTE
(ii)
item
acima, sendo
ìndicada
no
a
nomeaçáo
realize
CONTRATADA
exclusivo critério, rescindir o presente conirató, caso a

qu", n"at" caso, não serão äplicáveis em relaçåo à CONTRATANTE quaisquer multas ou penalidades em decorrência

da

perdas e danos causadas em
räscisão deste instrumento, devendo a CONTRÀTADA responder pela reparação de eventuais
relação a esta ocorrência.

a tratar
2.6. A CONTRAÍADA se obriga a cumprir e fazer respeitar o Código de Ética da CONTRATANTE e se compromete
não se utilizar
deles
a
obrigando-se
ou
indireta,
que
forma
direta
de
tiver
acesso
a
assuntos
todos
o!
sigitosa
como matéria
o"n"ii"io pr¿"prio, náo permitindo que qualquer pessoa detes se utrlize, sob pena de rescisão im-ed¡ata_deste, sem direito a
"r
muttã ou inO"ni.åçao, responsabilizando-se pela reparação dos danos eventualmente causados à CONTRATANTE'
'1
2 deste aditamento e
2.7. O não cumpdmento pela CONTRATADA das leis anticorrupç ão e/ou do disposto nas cláusulas e
de, agindo
de seus subitens caracletizatâ infração grave ao presenle contra to, reservando-se a CONTRATANTE ao direito
penal¡dade,
CONTRATADA
sendo
a
qualquer
ou
ônus
de boa fé, declarar mediatamente rescindido o contrato, sem
ou mater¡a
responsave pelê reparação dos danos eventualmente causados, sejam e es de natureza mora

de receber qua¡squer
2.g. Declara a CONTRATADA ter ciência de que os empregados da CONTRATANTÊ estão impedidos
prelexto
qualquer
Assim'. a ç9NTRATADA
a
e
época
em
grat¡ficações
e
similares'
lualquer
;il";,
t;;" i;
ciência
"ortesias,
de pãticar !uatquer ato que desrespeite o contido nesta cláusula, comp rometendo-se a dar
àã"l"ra qu" se éximirá
prepostos
e
desta disposição aos seus empregados
nacional ou
2.8.1. Eventuais conv¡tes para participação em cursos, seminários ou visitas técnicas realizados em âmbito
para
aprovação de sua
encamlnhados
e
CoNTRATANTE
nome
da
em
formulad'os'
ser
deverão
internacional
pela
ö"p"iìrt""Jc""iã ó" r""." forÁå serao tratados os casos de apoio ou patrocínio de atividades realizadas
CONTRATANTE,
3. As partes ratifl

as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento

Epofestalemassimajustados,f]fmamopresenteemduasviasdeigualteoreforma,napresençadeduastestemunhas
Itapevi, 26 de junho de 2018
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7o lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestaçäo de Serviços

CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-71, localizado na Rua Jesufno Joaquim da Silva, Jardim Nova
Itapevi, ltapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante Säo Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
60.598.44810001-80, 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 Alessandra Mara Salvioni Guarnieri Rocha, brasileira, solteira,
administradora hospitalar, RG 40.573.279-X SSP/SP, CPF/MF 364.999.028-88, ambos autorizados a agir em conjunto de dois,
conforme instrumento priblico de mandato outorgado perante o 140 Tabeliäo de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA
Esterilav Com. Man. Equipamentos Hospitalares LTDA., CNPJ 52.119.963/0001.02, localizada, Rua Santo Eliseu, no540Vila Maria/SP,
neste ato representada na forma de seu procurador abaixo assinado, domiciliado no endereço supra.
'1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado em O1tO1t2O12, paraficar constando
cumprimento ao contido na cláusula 7' (do Prazo), passe a vigorar com a seguinte redaçäo:

qr",

".

2211212019, podendo ser renovado por iguais e
sucessivos perfodos mediante formalizaçäo de termo de aditamento contratual especffico para esse fim. Ajustam ainda que, o
contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante notifìcaçåo por escrito, observado o prazo de denúncia de trinta dias,

O presente contrato vigorará pelo prazo de doze meses contados a partir de

findos os quais será considerado rescindido de fato e de direito, sem aplicaçäo de qualquer penalidade para a parte denunciante.

Parágrafo Unico: O contido neste instrumento particular de aditamento näo altera o ptazo estabelecido para reajuste do preço,
ficando mantidas as disposiçöes, forma e prazo estabelecidos no contrato original para este fìm.
3. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento.
E por estarem assim ajustados, fìrmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas
Itapevi, 05 de novembro de 2019.
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8o lnstrumento Part¡cular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serv¡ços

CONTRATANTE
Joaquim da silva, Jardim Nova ltapevl'
HOSP|TAL GERAL DE lTApEVl OSS, CNPJ ô0.598.448/OOIO-71, localizado na Rua Jesuíno
o no

CNPJ/MF sob
iùæ"i¡ép, ããpàrtum"nto mantioo ieø CrJtrãà a"no"¡r"nte são camilo Assistència Méd¡co soc¡al
administrador
divorcìado,
bras¡le¡ro,
Moreira,
procuradores
Valdemir
60.S9g.448/OOO1-eO, neste ato repieiàntado por seus
hospitalar, RG
admlnistradora
casada,
Silva,
bras¡le¡ra,
Sousa
Påmetla
e
CpÈn¡lgZO.¿rd.os9-04,
Ãå.îitäråi- riè s osä.t¿ã-s¡pR,
público de
zéägiszr-g/Sp, Cefß¡r sZg.zzl.áóglaã urbo" autórizados a agìr em conjunto de dois, conforme ¡nstrumento
mán¿ato outorgado perante o 140 Tabeliáo de Notas, domiciliados no endereço supra'

CONTRATADA
local¡zada' Rua santo Eliseu. n" 540
ESTERTLAV COM. MAN. EAUTPAMENTOS HOSPITALARÊS LTDA., CNPJ 52.119.963/0001.O2,
supra'
endereço
no
domiciliado
procurador
assinado,
abaixo
ý,ru ¡¡"ráSp neste ato representada na forma de seu

em 01tO112012, para ficar constando que' em
1. pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, firmado
uo

*ntido

"r.ptirinto
o presente

na cláusula

7' (do Prazo), passe a vigorar com a seguinte

redaçåo:

termo de aditamento
contrato v¡gofarå alé 2'1t1i42o21, ficândo sua renovação condicionada a fomalzaçäo.de
a¡nda que' o contrato
prazo
Ajustam
v¡gênc¡a
de
padúado
novo
que
será
contratual especifico pu*
de 30 (trinta dias)'
piazo
de
denúncia
o
"".""üt,-oportun¡Oàoè
ìenipo, me¿iante ngtÌlcaço pol escrito, observado
påJå¿ ser iåscin¿¡oå a qualquår

f;nãó.ãi qu"ì"

"t

""re -nsióeraàïreõiioìåo

parte denunciante
de fato e de dieito, sem apl¡caçåo de qualquer penal¡dade para a

preço,
parágraf|) único: O cont¡do neste ¡nstrumento particular de aditâmento näo altera o prazo estabelecido para reaiuste do
ad¡tâmento
termos
de
eventuais
nos
bem
como
fic¿ndo mantidas as disposiçoei, tormã e prazo estabelecidos no conúato original,
contratual relativos ao assunto, para este fim

por este instrumento
2. As partes ratificam as demaìs cláusulas contratua¡s ¡nalteradas

teor e forma, na presença de duas testemunhas'
E por estarem assim ajustados, f¡rmam o presente em duas vìas de ¡gual
Itapevì, 10 de setembro de 2020
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