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lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de prestação de Serviços
CONTRATANTE

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/001 0-71, localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Sitva, JaÍdim Nova
Itapevi' Itapevi/SP, departamento mantido pela cruzada Bandeirante São Camilo Assistência l\,|édico Social, neste ato
representado por seus procuradores Erminda Pongiluppi Aluan¡, brasileira, casada, adm¡nistradora Hospitalar, RG .10.892.5S84/SP, CPF/MF O29.775.798193, e Aline Stella Salvioni cuamieri, brasile¡ra, solte¡ra, administãdora hosp¡tatar, Rc
40 573 342-2 SSP/SP, CPF/|\4F 362.733.94A-73, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento
público de mandato outorgado perante o 140 Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA
INSTITUTO PAULISTA DE ANÊSTESIA E ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA LTDA., CNPJ 16.866.289/0001-66, Iocalizada na Rua
Tavares Bastos, 336, V¡la Pompé¡a, São Paulo/SP neste ato representada por seus sócios, Dr. Laurìmar Célio de Assis, bras¡le¡ro,
méd¡co, RG |\,{-730.158-SSP/MG, CPF 194.160.756-04, Dr. ¡.4arcelo Ribeiro de Magalhães Oue¡roz, bras¡le¡ro, médico, RG
0.894.233-0SlSP/RJ, CPF 021 j23.267 -O8, domiciliados no endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, f¡rmado em

cláusulas abaixo. com a seguinte redação:

O1lO3l2O12, para

ficar inclusão das

Cláusula: Conduta Anticorrupção
1. É vedado às partes, seus sócios, empregados, prepostos ou demaiS coniratados a qualquer título:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem ¡ndev¡da a agente público ou a quem quer que seja, bem
como a terce¡ra pessoa a ele relacionada.
b) criar, de modo fraudulento ou ¡rregular, pessoa jurídica para celebrar o presente contrato.
c) obter vantagem ou benefício indev¡do em decorrência da execução deste contrato.
d) manipular ou fraudar o presente contrato, em espec¡al seu equilíbdo econômico-fìnanceiro.
'1.1. As partes comprometem-se, em caráter irrevogável
e irretratável, por s¡, seus empregados, prepostos ou demais
contratados a qualquer título a observar e cumprir rigorosamente todas as le¡s cabíve¡s, incluindo, mas não se limitando à
legislação brasileira anticonupção (Lei de lmprob¡dade Adm¡nistrctiva - Lei no 8.429/1992 e a Lei no 12.846/2019 e seus
regulamentos - em coniunlo denom¡nadas "Le¡s Ant¡conupçao), a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim
como as normas e exigências constantes das políticas ¡nternas da CONTRATANTE.
2. A CONTRATADA declara e garante que não está envolvida ou irá se envolver, direta ou ind¡retamente, por meio de seus
representantes, adminislradores, d¡retores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, partes relacionadas,
durante o cumprimento das obrigaçóes prev¡stas nesle contrato, em qualquer ativ¡dade ou prátìca que constitua infraçáo aos
termos da lei ant¡corrupção.

2.1. A CoNTRATADA declara e garante que não se encontra, assim como seus representantes, admin¡stradores, diretores,
conselheiros, sóc¡os ou acionistasi assessores, consultores, d¡reta ou indiretamente (¡) sob investigação em virtude de
denúncias de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou admin¡slrat¡vo ou foi coìdenada ou ind¡c¡ada
sob a acusação de corrupção ou suborno; (ii¡) suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinhe¡ro por quâlquer
ent¡dade governamental; e (iv) suje¡ta à restriçöes ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade
govemamental2.2. A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em
dinhe¡ro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e que durante a vigência do contrato, não ¡ra
ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de
valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou prÌvada, com o objet¡vo de obter benefício ilícito para si ou para a
CONTRATANTE e/ou seus negóc¡os.

2.3 4 CONTRATADA dec¡ara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder reoursos que
deconam de qualquer ativ¡dade ilícita, bem como não irá contratar como empregado ou de alguma forma manter
relac¡onamento profissional com pessoas físic€s ou jurídicas envo¡v¡das em at¡v¡dades criminosas, em especial pessoas
nvesti gadas pelos delitos prev¡stos nas Ieis anticorrupção, de lavagem de djnhe¡ro, tráfìco de drogas e terrorismo
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2.4. A CONTRATADA se obriga a notificår prontamente, por escrito, à CONTRATANTE a respe¡to de qualquer
suspeita ou
violação do disposto nas leis anticorrupção e/ou neste contrato, e ainda, a ¡nformar a ocorrênciä oe párti"ipaþo
pratica"
de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de quarquer decraraçao prevista neste contiato"r

2.5..4 cONTRATADA declara e garante que: i) seus atuais representantes não são funcionários públicos ou empregados de
qualquer esfera do Poder Público, ¡i) que informará por escrito, no prazo de vinte e quarto horas, qualquer
nomeaçao oe seus
sócios como funcionários públicos ou empregados de qualquer esfera do poder p¡blico. n cóÑrn¡rÀ¡.liÈ poderá,
a seu
exclusivo critérjo, rescindir o presente contrato, caso a CONTRATADA real¡ze a nomeação indicada no item (ìijacima, senoo
que' neste caso, não serão apl¡cáve¡s em relaçáo à CoNTRATANTE quaisquer multai ou penalidades
em óeconênc¡a da
resc¡são deste instrumento, devendo a CONTRATADA responder pela reparação de eventuais perdas e danos cáusadas
em
relação a esta oconência.
2.6. A CONTRATADA se obriga a cumpr¡r e fazer respeitar o Código de Ética da CONTRATANTE e se compromete a tratar
como matéria s¡gilosa todos os assuntos a que tiver acesso de forma direta ou indireta, obrigando-se a deles não se utjlizar
em benefício próprio, não permitindo que qualquer pessoa deles se util¡ze, sob pena de rescis:ão imediata deste, sem d¡re¡to a
multa ou ¡ndenização, responsabilizando-se pela reparação dos danos eventualmente causados à Co¡lfn¡faÑfe.

2.7 O não cumprimento

pela CoNTRATADA das le¡s anticorrupção e/ou do disposto nas cláusulas 1 e 2 deste aditamento e

de seus subitens catacletizará infração grave ao presente contrato, reservando-se a CONTRATANTÊ ao dire¡to de, agindo
de boa fé, declarar ¡mediatamente rescindido o contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo â CoNTRATADA
responsável pela reparação dos danos eventualmente causados, seþm eles de natureza moral ou mater¡al.

2.8. Declara a CONTRATADA ter ciência de que os empregados da CONTRATANTE estão imped¡dos de receber qua¡squer
t¡pos de brindes, cortesias, gratìficações e similares, em qualquer época e a qualquer pretexo. Assim, a CONTRATADA
declara que se eximirá de praticar qualquer ato que desrespeite o cont¡do nesta cláusuli, comprometenâo-se a dar ciência
desta d¡sposição aos seus empregados e prepostos.

28'1. Eventua¡s convites para participação em cursos, seminários ou visitas técnicas realizados em âmbito nâcional ou
internacional deverão ser formulados em nome da CoNTMTANTE e encam¡nhados para aprovação de sua
Superintendência. Da mesma forma serão tratados os casos de apoio ou patrocín¡o ¿e átivioaoes reálizadas pela
CONTRATANTE

3. As partes ratificam as dema¡s cláusulas contratuaÌs ìnalteradas por este instrumento.
E por estaÍem assim ajustados, fìrmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itapevi,25 de maio de 20'18.
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120 lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços
CONTRATANTE
HOSP|TAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-Tl,localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,

Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob o no
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
29.887.571-8lSP, CPF/MF 323.277.898142, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o 140 Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA
INSTITUTO PAULISTA DE ANESTESIA E ASSISTÊNCß RESPIRATÓRN TTOA., CNPJ 16.866.289/0001-66, IOCAIiZAdA NA RUA Dr.
Augusto de Miranda, no 907, apto 104, Pompéia, São Paulo/SP neste ato representada por seu sócio, Dr. Marcelo Ribeiro de Magalhães
Queiroz, brasileiro, médico, RG 0.894.233{5-|SP/RJ, CPF O21.123.267.{,8, domiciliados no endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato original, frmado em 0110312012, para ficar constando que, em
cumprimento ao contido na cláusula 41 (Reajuste), o contrato será reajustado em 3% (três por cento), conforme acordo entre as
partes de:

.
¡
r

Coordenação: R$ 14.852,60 (quatoae mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), mensal;
Plantão de 12 horas: R$ 1.591 ,35 (um mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), mensal;
Ambulatório R$ 15.913,50 (quinze mil novecentos e treze reais e cinquenta centavos), mensal.

2. O valor ora acordado passa a vigorar a partir de 1o de março de 2020.
3. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento.
E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas
Itapevi, 28 de fevereiro de 2O2O.
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lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços

CONTRATANTE
HOSP|TAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-Tl,localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi,

Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social CNPJ/MF sob

o

no

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
29.887.571-8lSP, CPF/MF 323.277.898142, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o 140 Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.
CONTRATADA

INSTITUTO PAULISTA DE ANESTESIA E ASSISTÊ¡¡CN RESPIRATÓRN LTDA., CNPJ 16.866.289/0001-66, IOCAI|ZAdA NA RUA
DoutorAugusto de Miranda, 907, apto 104, Vila Pompéia, São Paulo/SP neste ato representada porseu sócio, Dr. Marcelo Ribeiro de
Magalhães Queiroz, brasileiro, médico, RG 0.894.233-05-|SP/RJ, CPF 02'1.123.267-08, domiciliados no endereço supra.

1. Considerando a demanda atual da CONTRATANTE, as partes resolvem de comum acordo aditar o contrato de prestação de serviços
assinado em 0110312012 para constar o número de médicos a serem designados pela CONTRATADA para cada período/dia da semana
de plantão na CONTRATANTE, não importando para a CONTRATANTE quantos plantões cada profissional realizará, enquanto for
necessário para o atendimento da Pandemia Covid 19 a partir de 3010312020:
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Parágrafo Único: O contido neste instrumento particular de aditamento não altera o p,azo estabelecido para reajuste do preço, ficando
mantidas as disposições, forma e prazo estabelecidos no contrato original para este fim.
2. As partes ratificam as demais cláusulas contratuais inalteradas por este instrumento.

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Itapevi, 30 de março de2O2O..
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social
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140 lnstrumento Partìcular de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços
CONTRATANTE
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.44810010-71 , localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Siìva, Jardim Nova ltapevi,

Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Cami¡o Assistência l\,4édico Social CNPJ/MF sob

o

no

60.598.44810001-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir l\,4oreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-s/PR, CPF/MF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Sílva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG
29.887.571-8/SP, CPFIMF 323.277.898/42, ambos autorizados ê agir em conjunto de dois, conforme instrumento púbìico de
mandato outorgado perante o 14o Tabeljão de Notas, domicìliados no endereço supra.
CONTRATADA

INSTITUTO PAULISTA DE ANESTESIA E ASSISTÊNCN RESPIRÂIóRIA LTDA., CNPJ 16.866.289/0001.66, IOCAIiZAdA NA RUA Dr,
Augusto de Miranda, no 907, apto 104, Pompéia, São Paulo/SP neste ato representada por seu sócio, Dr. lvlarcelo RÌbeiro de Magalhães
Queiroz, bras¡leiro, médico, RG 0.894.233451SP/RJ, CPF 021.123.267{8. domiciliados no endereço supra.

1. Pelo presente instrumento, resolvem as partes aditar o contrato orig¡nal, fìrmado em 0110312012, para ficar constando que, em

cumprimento ao contido na cláusula 42 (Prazo e Vigência), passe a vigorar com a seguinte redaÇão:

O presente contrato vigorará ali 21h212021, fìcando sua renovação cond¡cionada a formalização de termo de

aditamento
contratuâl específìco para esse fìm, oportunidade em que será pactuado novo prazo de vigência. Ajustam a¡nda que, o contrato
poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante notmcação por escrito, observado o prazo de denúncia de 30 (trinta diâs),
fìndos os quais será considerado rescindldo de fato e de dire¡to, sem aplicação de qualquer penalidade para a parte denunc¡ante.

Parágrafo Unrco: O contÌdo neste instrumento particular de aditamento não altera o prazo estâbe¡ecido para reajuste do preço,
fcando mantidas as disposições, forma e prazo estabelecidos no contrato original, bem como nos eventuais termos de aditamento
contratual relativos ao assunto, para este Tim.

2. As partes rat¡Î¡cam as demais cláusulas contratua¡s inalteradas por este instrumento

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vÌas de igual teor e forma, na presenÇa de duas testemunhas
Itapevi, 10 de setembro de 2020
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5o lnstrumento Particular de Aditamento a Contrato de prestâção de Serv¡ços

CONTRATANTE
HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.448/0010-71 , localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Sitva, Jardim Nova ltapevi.

Itapevi/SP, departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camìlo Assistência ¡/édico Sociat CNpJ/N¡F sob

o

no

60 598.4481000 1-80, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador
hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/lVlF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospita¡ar. Rc

29887571-8/SP, CPFIMF 323.277.898/42, ambos autorizados a agir em conjunto de dojs, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o '14" Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra.

CONTRATADA

lNsrlruro

PAULISTA DE ANESTES|A E AsstsrÊNctA RESP|RATóR|A LTDA", cNpJ 16.866.299/000i -66, tocatizada na Rua
Doutor Augusto de Miranda, 907, apto 1M, Vila Pompéia, São Paulo/SP neste ato representada por seu sócio, Dr l\.4arcelo Ribeìro de
N¡agalhães Que¡roz, brasile¡ro, médico, RG 0-894.23105jSP/RJ, CPF 021.123.267-08, domiciliados no endereço supra.

1. Pelo presente Ínstrumento, resolvem as partes adÌtar o contrato original, firmado em O1lO3l2O12, para ficar constando que a
CONTRATADA, por sua livre escolha, instalou os equipamentos de sua propriedade no local da prestaçao dos serviços, para uso de
seus sócios e prepostos designados, respondendo rsoladamente pelo uso, guarda, conservação e manutenção dos mesmos:

'/

01 rySamsung de 32 polegadas
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l\,lOD. UN32FH4000G / SN Y3493XACC7121F

2. As partes ratificâm as dema¡s cláusulas contratua¡s inalteradas por este instrumento,
E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vÌas de igual teo. e forma, na presença de duas testemunhas
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