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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2022 

 

QUADRO RESUMO 

 

A) PARTES 

(i) Contratante: 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Sede: Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000 

CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02  

Filial: Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 

CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70 

Representante Legal: ANDRÉ FONSECA LEME, CPF nº 275.226.198-58 

(ii) Contratada: 

Nome:  HMK SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (TRIMED) 

CNPJ/MF nº 30.299.489/0001 05  

Representante Legal: Kleber Correa Cardoso, CPF nº 015.102.221-62 e RG nº 4.951.159. 
(CREMEGO) 

Endereço:  Rua 03, nº 74, Jardim Primavera, Trindade, GO                                                      

B) OBJETO: Prestação de serviços de remoção hospitalar/ambulância com equipe 
assistencial, equipamentos e insumos. 

C) PRAZO DE VIGÊNCIA: até 23/11/2025, observados os termos da Cláusula 8. 

D) PREÇO TOTAL MENSAL DO CONTRATO: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil). 

E) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA: Kleber Correa Cardoso 
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F) MULTAS APLICÁVEIS À CONTRATADA: 

F.1: 10% (dez por cento) do valor total mensal do Contrato, por infração contratual ou legal 
cometida, até a 10ª infração ocorrida dentro de um mesmo mês, sendo que este valor será 
dobrado a partir da 11ª  infração dentro do mesmo mês. Caso a infração não seja corrigida até o 
mês subsequente, a Contratada estará sujeita a novas penalidades pela mesma infração no mês 
seguinte, até que sejam sanadas.; 

F.2:  de 0,5% (meio por cento) do preço total dos Serviços por cada dia de atraso. 

G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES: 
1) Para o CONTRATANTE: 
- Luciana Fernandes 
- E-mail: financeiro@imed.org.br 
2) Para a CONTRATADA: 
- Kleber Correa Cardoso 
- E-mail: trimedsaude@trimedsaude.com.br 
H) Anexos:  
(a) Anexo I –Termo de Referência; 

(b) Anexo II – Proposta Técnica 

(c)          Anexo III – Proposta Comercial. 

 

Considerando que a referida contratação se faz necessária para fins de dar suporte às atividades de 
gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual Centro Norte Goiano, tendo em conta 
que o CONTRATANTE é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão 
firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de 
Gestão nº 080/2021 – SES / GO); 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as Partes qualificadas no Item A do 
QUADRO RESUMO têm entre si justo e acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviços 
(“Contrato”), em conformidade com as seguintes cláusulas e condições, bem como pela legislação 
vigente, e que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si e seus eventuais 
sucessores. 

 
CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO 

1.1. - É objeto do presente Contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos serviços 
descritos no Item B do QUADRO RESUMO (“Serviços”), em caráter autônomo e não exclusivo, 
conforme e nos termos deste Contrato e seus Anexos listados no Item H do QUADRO RESUMO. 
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1.2. - Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os termos e condições do 
presente Contrato e os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de 
direito, os termos e condições previstas no Contrato. Em caso de divergências na interpretação ou 
aplicação entre os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de 
direito, os anexos na ordem em que estão listados acima. 
 
1.3. - Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestação dos Serviços 
ora contratados também integram o objeto desta cláusula, ainda que não mencionadas 
expressamente.  

1.4. - Os Serviços ora contratados deverão ser prestados com estrita observância à legislação 
pertinente ora vigente. A CONTRATADA assegura para todos os fins que, está apta e em 
conformidade legal para a execução do presente Contrato, bem como que possui todas as licenças, 
autorizações, registros, certidões e certificados necessários para o fornecimento do seu objeto, 
atendendo a todos os requisitos legais. 
 

1.5. – A CONTRATADA declara ter ciência de que a CONTRATANTE exerce atividade essencial à 
saúde pública e que os Serviços objeto deste Contrato são essenciais ao atendimento de tal 
finalidade e, portanto, a CONTRATADA não poderá suspender a execução de suas obrigações 
contratuais sob qualquer hipótese.  

 

1.6. - A CONTRATADA declara ter considerado na formação de seus preços as características do 
local onde serão prestados os Serviços, bem como das condições que poderão afetar o custo, o 
prazo e a realização dos mesmos. Declara, ainda, ter analisado detalhadamente a natureza e as 
condições das localidades onde os Serviços serão prestados, inclusive no que se refere às vias e 
rotas de acesso, dados topográficos, localização, adequação das localidades, condições ambientais 
locais, clima, condições meteorológicas, geológicas, infraestrutura dos locais passíveis, sendo os 
preços ofertados pela CONTRATADA suficientes para a perfeita prestação dos Serviços. 

CLÁUSULA II - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

2.1 - Serão de integral responsabilidade da CONTRATADA todos os ônus e encargos trabalhistas, 
tributários, fundiários e previdenciários decorrentes dos Serviços objeto deste Contrato, assumindo a 
CONTRATADA, desde já, todos os riscos de eventuais reclamações trabalhistas e/ou tributárias e/ou 
autuações previdenciárias que envolvam seus contratados, empregados, subcontratados e 
prepostos, ainda que propostas contra a CONTRATANTE ou quaisquer terceiros, comprometendo-se 
a CONTRATADA a pedir a exclusão da lide da CONTRATANTE, bem como arcar com todos os custos 
eventualmente incorridos pela mesma em virtude das reclamações em tela. 
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2.2 - Responsabiliza-se a CONTRATADA, também, por todas as perdas, danos e prejuízos causados 
por culpa e/ou dolo comprovado de seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos na 
execução deste Contrato, inclusive por danos causados a terceiros. 

2.3 - Caso a CONTRATANTE seja notificada, citada, autuada, intimada ou condenada em decorrência 
de quaisquer obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, previdenciárias ou de qualquer natureza, 
atribuíveis à CONTRATADA, ou qualquer dano ou prejuízo causado pela mesma, fica a 
CONTRATANTE desde já autorizada a reter os valores pleiteados de quaisquer pagamentos devidos à 
CONTRATADA, em decorrência deste ou de outros Contratos firmados entre as partes, bem como 
utilizar tais valores para compensar os custos eventualmente incorridos pela CONTRATANTE.  

2.4 – A comprovação do cumprimento pela CONTRATADA e pelos seus subcontratados dos encargos 
sociais e trabalhistas e todos os ônus de seu pessoal empregados para a execução dos Serviços é 
condição para o recebimento dos pagamentos devidos sob este Contrato pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - Além de outras obrigações expressamente previstas neste Contrato e na legislação vigente, 
obriga-se a CONTRATADA a: 

a) fornecer profissionais qualificados para a execução dos Serviços, bem como disponibilizar outros 
para a cobertura ou substituição dos mesmos, na hipótese de impedimento daqueles; 

b) obedecer as normas de segurança e de higiene do trabalho e aos regulamentos internos da 
CONTRATANTE, inclusive para que a prestação dos Serviços ora contratados não interfira na rotina 
de trabalho existente dentro das dependências da CONTRATANTE; 

c) fazer com que seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos usem uniforme 
adequado e estejam identificados com crachá no desenvolvimento de suas atividades; 

d) substituir imediatamente qualquer contratado, empregado, subcontratado ou preposto que, a 
critério exclusivo da CONTRATANTE, seja considerado inadequado; 

e) indicar responsável técnico para execução dos Serviços no momento em que estes forem 
iniciados; 

f) executar os Serviços ora contratados com zelo e eficiência e de acordo com os padrões e 
recomendações que regem a boa técnica; 

g) obedecer e fazer cumprir a legislação pertinente à prestação dos Serviços ora contratados; 
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h) cumprir tempestivamente o recolhimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e 
securitários de acordo com as leis vigentes, referentes aos seus contratados, empregados, 
subcontratados e prepostos ou mesmo alocados para a execução dos Serviços objeto deste Contrato;  

i) cumprir tempestivamente o recolhimento de todos os impostos, taxas e contribuições 
concernentes à execução dos Serviços objeto deste Contrato;  

j) submeter à aprovação prévia e por escrito da CONTRATANTE a intenção de subcontratar, total ou 
parcialmente, os Serviços objetos deste Contrato; 

k) prestar todas as informações e apresentar todos os relatórios solicitados pela CONTRATANTE, em 
até 5 (cinco) dias a contar da respectiva solicitação;  

l) fornecer ao seu pessoal utilizado na prestação dos Serviços todo o material, ferramentas, 
equipamentos, insumos, EPIs e tudo o que for necessário para a completa prestação dos Serviços, 
sem ônus para a CONTRATANTE;  

m) refazer ou corrigir imediatamente qualquer parte dos Serviços executados em desacordo com o 
estabelecido neste Contrato e na legislação vigente, ou de forma insatisfatória ou sem qualidade; e 

n) manter sob sua guarda, pelo período de 5 (cinco) anos, todos os registros e documentos técnicos e 
contábeis relativos à execução dos Serviços prestados.  

CLÁUSULA IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 - Além de outras obrigações expressamente previstas neste instrumento, obriga-se a 
CONTRATANTE a: 

a) efetuar o pagamento das faturas apresentadas observando os prazos e condições 
estabelecidos neste Contrato;  

 b) comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a ocorrência de fato impeditivo, suspensivo, 
extintivo ou modificativo à execução dos Serviços; e 
 
c) assegurar aos contratados, empregados, subcontratados e prepostos da CONTRATADA o 
acesso às informações e equipamentos necessários para prestação dos Serviços contratados e aos 
locais onde os mesmos serão executados. 

CLÁUSULA V – PREÇOS, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. - Pela integral execução dos Serviços será pago o preço especificado no ITEM D do QUADRO 
RESUMO. 
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5.2. - Os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos 
Serviços, mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal e relatório mensal de atividades, e 
desde que o IMED tenha recebido o repasse do Estado de Goiás o valor do custeio/repasse 
correspondente ao mês em que objeto foi executado, do que o proponente, desde já, fica ciente e 
concorda. 
 
5.3. - O relatório mensal de atividades deverá ser enviado pela CONTRATADA de acordo com o 
previsto no contrato para validação e deverá conter os documentos abaixo mencionados, inclusive 
relacionados a eventuais subcontratados da CONTRATADA: 
 
a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de competência; 
b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências pertinentes (fotos 
e/ou documentos, quando aplicável);  
c) Registros e licenças necessárias para execução do objeto contratado; 
d) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do responsável técnico 
pelos serviços executados, devidamente acompanhado do comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) 
junto ao conselho de classe correspondente e do documento de identidade profissional equivalente; 
e) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do mês de competência e 
seus respectivos cargos, bem como dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS 
correspondentes, quando aplicável (se os serviços forem prestados apenas pelo representante legal 
ou titular da empresa, deverá ser inserida uma nota neste sentido); 
f) Certidões Negativas de Débito (Federal Conjunta, Trabalhista, FGTS, Estadual e Municipal), sendo 
aceitas certidões positivas com efeito de negativa, onde o descumprimento obstará o pagamento até 
a devida regularização;  
g) Comprovantes mensais de recolhimento: GPS – Guia de Recolhimento do INSS específica, GFIP – 
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, SEFIP – Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, PIS, COFINS e CSLL;  
h) Comprovantes de pagamento de salários e demais valores devidos aos contratados, empregados e 
prepostos, bem como recibo de férias e ASO (Atestado de Saúde Ocupacional Periódico) e, nos casos 
de desligamento, TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) homologado no respectivo 
sindicato, ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) demissional e Comprovantes dos pagamentos de 
todas as verbas rescisórias; e 
i) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo CONTRATANTE.  

5.3.1. - A CONTRATADA, quando aplicável, deverá manter arquivado e apresentar à 
CONTRATANTE sempre que solicitado por esta, os seguintes documentos: 

- Contrato Social e últimas alterações; 

- Inscrição Estadual e Municipal; e 

- Registro na Junta Comercial. 
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5.3.2. - A não apresentação dos documentos acima indicados ou, se apresentados, estiverem 
em desacordo com as determinações legais aplicáveis, facultará à CONTRATANTE reter os 
pagamentos mensais correspondentes, até que a situação seja regularizada. Uma vez 
regularizada a situação, à custa e sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as 
quantias que lhe forem porventura devidas serão pagas sem qualquer reajuste e/ou juros, 
sendo que, o prazo de vencimento para o pagamento da remuneração será 
automaticamente prorrogado pelo número de dias correspondente ao atraso na 
apresentação dos documentos.  

5.3.3. - Caso os documentos não sejam apresentados até a data prevista para o pagamento 
da remuneração, o vencimento será prorrogado para 5 (cinco) dias úteis após a respectiva 
apresentação não existindo, nesta hipótese, qualquer atualização ou acréscimo de juros 
sobre o valor em aberto. 

5.4. - Se o vencimento da contraprestação pelos Serviços prestados recair em dias de sábado, 
domingo ou feriados, este será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.   

5.5. - Caso ocorra divergência entre quaisquer valores, o pagamento da respectiva fatura será 
suspenso até a data do seu esclarecimento ou de correção pela CONTRATADA, não existindo, nesta 
hipótese, qualquer atualização ou acréscimo de juros sobre o valor em aberto. 

5.6. - Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para a conta bancária 
especificada abaixo, ou a qualquer outra conta de sua titularidade que venha a ser posteriormente 
informada por escrito à CONTRATANTE, servindo o comprovante de transferência bancária como 
recibo de pagamento: 

HMK SERVILOS DE SAÚDE LTDA. 
C.N.P.J: 30.299.489/0001-05 

 BANCO ITAÚ S/A 
 AGÊNCIA: 6987 

C.C: 0027551-5 

5.7. - A CONTRATANTE fará a retenção de todos os tributos que, por força de lei, devam ser 
recolhidos pela fonte pagadora. 

5.8 - O preço mensal indicado na cláusula 5.1, acima, têm com data-base o mês de assinatura do 
Contrato e poderá ser reajustado anualmente mediante livre negociação entre as partes. A título 
meramente referencial, fica eleito como critério de reajuste o IPCA, sendo certo que, na hipótese de 



8 

extinção, deverá, de comum acordo, ser eleito um outro índice de correção que melhor se adapte a 
este Contrato. 
 
5.9. - Nos preços dos Serviços ora contratados estão compreendidos todos os custos e despesas da 
CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a transporte, uniforme, alimentação, tributos, taxas, 
pessoal e equipamentos necessários para o desenvolvimento dos Serviços contratados, ficando 
expressamente vedado o seu repasse para a CONTRATANTE. 

5.10. - Esclarecem as partes o preço dos Serviços contratados foi estipulado por mútuo consenso, 
levando-se em consideração, dentre outros critérios, os custos, as despesas e os tributos devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente Contrato, o período, o horário (inclusive noturno) e o 
ambiente em que os Serviços serão executados, como também a natureza e a complexidade do 
trabalho a ser desenvolvido, sendo que a CONTRATADA declara ter tido pleno conhecimento de tais 
fatores e que os considerou no preço proposto. 

 

5.11. -  No caso de  a Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) atrasar o repasse de um ou mais 
repasse(s)/custeio(s) mensal(is), o pagamento deverá ser disponibilizado à CONTRATADA em até 10 
(dez) dias úteis da regularização das pendências financeiras pelo Estado de Goiás, e a antes desse 
prazo a CONTRATANTE não será considerada inadimplente, não se aplicando o disposto na cláusula 
5.12, abaixo, restando vedado à CONTRATADA emitir duplicatas e/ou realizar protestos e cobrar tais 
valores, tanto por meio extrajudicial, como judicial, suspender ou rescindir o Contrato.  
 
5.12. - Atrasos de pagamento por culpa exclusiva e comprovada da CONTRATANTE acarretarão a 
incidência de correção monetária pela variação do IPCA e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, que serão calculados proporcionalmente ao número de dias em atraso. Na hipótese de o 
IPCA do mês de pagamento ainda não ter sido divulgado, utilizar-se-á o do mês anterior. Qualquer 
encargo adicional ou disposição divergente constante do Anexo I ou qualquer outro Anexo deste 
Contrato não será aplicável. 
 
5.13. – Sem prejuízo das penalidades ou outros direitos da CONTRATANTE aplicáveis por força deste 
Contrato ou da lei, a CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de qualquer 
documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
I. Execução parcial, inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos Serviços, até que o 
problema seja sanado a contento da CONTRATANTE; 
II. Não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do Serviço, ou utilização 
em qualidade ou quantidade inferior à demandada; 
III. Descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa ensejar a 
responsabilização solidária ou subsidiária da CONTRATANTE, independente da sua natureza. 
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CLÁUSULA VI – FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

6.1. Qualquer alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser 
imediatamente comunicada por escrito pela parte afetada à outra, com a devida comprovação 
dentro dos 5 (cinco) dias subseqüentes à comunicação, sob pena de não surtir efeitos neste 
Contrato. 
 
6.2. Caso seja realmente necessário suspender a execução dos Serviços contratados, a 
CONTRATADA receberá sua remuneração proporcionalmente aos dias de serviço prestados até a 
data efetiva da suspensão. 
 
6.3. Cessado o motivo da suspensão, a parte suscitante comunicará, por escrito, tal fato à parte 
suscitada e os Serviços serão retomados pela CONTRATADA no menor tempo possível, o qual não 
deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias, a contar da data da aludida comunicação.  
 
6.4. A data de retomada dos Serviços será o marco inicial para fins de cálculo da remuneração da 
CONTRATADA no mês em que os Serviços forem retomados. 
 
6.5. A CONTRATADA tem ciência de que o presente Contrato foi firmado durante a pandemia de 
COVID e, portanto, a referida pandemia ou seus efeitos não serão considerados eventos de caso 
fortuito ou de força maior, não eximindo a CONTRATADA de suas obrigações contratuais. Da 
mesma forma, a CONTRATADA não poderá pleitear extensões de prazo de entrega, ajuste de 
preços, encerramento do Contrato ou qualquer outra alteração contratual sob a justificativa de 
impactos relacionados à referida pandemia.  
 

6.6. Não serão considerados como eventos de caso fortuito ou força maior, dentre outros, as 
condições climáticas normais do local de prestação dos serviços, greves ou perturbações 
envolvendo o pessoal da CONTRATADA ou variação cambial.  
 

CLÁUSULA VII – CONFIDENCIALIDADE 

7.1. - A CONTRATADA se obriga a não revelar Informações Confidenciais a qualquer pessoa natural 
ou jurídica, sem o prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE. Entende-se por 
Informação(ões) Confidencial(is) toda e qualquer informação e dados revelados pela CONTRATANTE 
à CONTRATADA sejam eles desenvolvidos a qualquer momento pela CONTRATANTE, sejam estes 
dados ou informações sejam eles de natureza técnica, comercial, jurídica, ou ainda, de natureza 
diversa, incluindo, sem limitação, segredos comerciais, know-how, e informações relacionadas com 
tecnologia, clientes, projetos, memórias de cálculo, desenhos, planos comerciais, atividades 
promocionais ou de comercialização, econômicas, financeiras e outras,  que não sejam de 
conhecimento público, bem como todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes 
da CONTRATANTE. A CONTRATADA, por si e por seus subcontratados, empregados, diretores e 
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representantes (todos, conjuntamente, “REPRESENTANTES”), obriga-se a não usar, nem permitir que 
seus REPRESENTANTES usem, revelem, divulguem, copiem, reproduzam, divulguem, publiquem ou 
circulem a Informação Confidencial, a menos que exclusivamente para a execução do Contrato.  

7.2. - Caso se solicite ou exija que a CONTRATADA, por interrogatório, intimação ou processo legal 
semelhante, revele qualquer das Informações Confidenciais, a CONTRATADA concorda em 
imediatamente comunicar à CONTRATANTE por escrito sobre cada uma das referidas 
solicitações/exigências, tanto quanto possível, para que a CONTRATANTE possa obter medida 
cautelar, renunciar ao cumprimento por parte da CONTRATADA das disposições desta Cláusula, ou 
ambos. Se, na falta de entrada de medida cautelar ou recebimento da renúncia, a CONTRATADA, na 
opinião de seu advogado, seja legalmente compelida a revelar as Informações Confidenciais, a 
CONTRATADA poderá divulgar as Informações Confidenciais às pessoas e ao limite exigido, sem as 
responsabilidades aqui estipuladas, e envidará os melhores esforços para que todas as Informações 
Confidenciais assim divulgadas recebam tratamento confidencial. 

7.3. - A violação à obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula, quer pela 
CONTRATADA, quer pelos seus REPRESENTANTES, sujeitará a CONTRATADA a reparar integralmente 
as perdas e danos diretos causados à CONTRATANTE. 

7.4. - A CONTRATADA se obriga a devolver imediatamente todo material tangível que contenha 
Informações Confidenciais, incluindo, sem limitação, todos os resumos, cópias de documentos e 
trechos de informações, disquetes ou outra forma de suporte físico que possa conter qualquer 
Informação Confidencial, tão logo ocorra término ou a rescisão do CONTRATO. 

7.5. - A CONTRATADA não fará qualquer comunicado, tirará ou divulgará quaisquer fotografias 
(exceto para as suas finalidades operacionais internas para a fabricação e montagem dos bens), ou 
revelará quaisquer informações relativas a este CONTRATO ou com respeito ao seu relacionamento 
comercial com a CONTRATANTE ou qualquer Afiliada da CONTRATANTE, a qualquer terceira parte, 
exceto como exigido pela Lei aplicável, sem o consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou 
de suas Afiliadas. A CONTRATADA concorda que, sem consentimento prévio por escrito da 
CONTRATANTE ou suas Afiliadas, como aplicável, não (a) utilizará em propagandas, comunicados ou 
de outra forma, o nome, nome comercial, o logotipo da marca comercial ou simulação destes, da 
CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou o nome de qualquer executivo ou colaborador da 
CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou (b) declarará, direta ou indiretamente, que qualquer produto 
ou serviço fornecido pela CONTRATADA foi aprovado ou endossado pela CONTRATANTE ou suas 
Afiliadas. Entende-se por Afiliada qualquer empresa controlada por, controladora de ou sob controle 
comum à CONTRATANTE. 

7.6. - A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em 
conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de 
órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, em especial com 
relação a todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes da CONTRATANTE. A 
CONTRATADA obriga-se a comunicar por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer infração à referida 
legislação, inclusive sobre o vazamento de dados. 
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7.7. – Esta obrigação subsistirá por tempo indeterminado, desde a assinatura do presente 
instrumento e após o seu encerramento por qualquer motivo.  

CLÁUSULA VIII – DURAÇÃO E RESCISÃO 

8.1. - O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelo prazo  definido no ITEM C 
do QUADRO RESUMO, podendo, porém, ser prorrogado mediante a assinatura de um Termo de 
Aditamento previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

8.2. - O presente contrato poderá ser encerrado, nas seguintes hipóteses: 

a) por mútuo acordo, mediante assinatura de termo de encerramento correspondente; 

b) por conveniência, pela CONTRATANTE, por aviso prévio, de qualquer forma escrita à 
CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que seja devido o pagamento de 
quaisquer multas e/ou indenizações de qualquer espécie; 

c) em razão de evento de força maior, devidamente comprovada, que impeça o cumprimento 
por quaisquer das Partes de suas obrigações contratuais e que perdure por mais de 60 
(sessenta) dias.  

8.3. - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato mediante simples comunicação escrita 
nos seguintes casos: 

a) Inadimplemento ou o cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual, por 
parte da CONTRATADA; 

b) Pedido de falência ou de recuperação judicial da CONTRATADA; 

c) Imperícia, atraso, negligência, imprudência, dolo, má-fé ou desídia da CONTRATADA, 
na execução do Contrato; 

e) Caso as multas aplicadas à CONTRATADA superem 20% (vinte por cento) do valor 
total do Contrato; ou  

f) Por ordem da Secretaria de Estado de Saúde. 

8.4. -  Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo da CONTRATADA na prestação 
dos Serviços ora contratados, deverá esta, após devidamente notificada, encerrar imediatamente 
suas atividades e pagar multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, sem 
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prejuízo de cobrança de indenização por perdas e danos que eventualmente vier a causar à 
CONTRATANTE. 

8.5. – Em qualquer uma das hipóteses de encerramento contratual será devido à CONTRATADA o 
pagamento da contraprestação proporcional aos dias em que forem efetivamente prestados os 
Serviços contratados, desde que aceitos e aprovados pela CONTRATANTE, descontado o valor das 
multas, indenizações e retenções eventualmente aplicadas nos termos do Contrato. 

8.6. – A CONTRATADA tem pleno conhecimento de que foi contratada para prestar os Serviços 
objeto deste Contrato ao CONTRATANTE, uma vez que este é o responsável pelo gerenciamento e 
execução das ações e serviços de saúde constantes no Contrato de Gestão firmado com o Estado de 
Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021– SES / 
GO), razão pela qual concorda, desde já, que caso o ente público intervenha, rescinda ou encerre, 
por qualquer modo ou razão, o referido contrato, o presente instrumento restará automaticamente 
rescindido, não fazendo a CONTRATADA jus a qualquer tipo de indenização, qualquer que seja sua 
natureza, renunciando expressamente ao direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios, em 
qualquer tempo ou jurisdição, junto ao CONTRATANTE.  

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO LEGAL E CONTRATUAL 

9.1. - Sem prejuízo do direito da CONTRATANTE de rescindir o Contrato, a ineficiência na prestação 
dos Serviços ora contratados, como também o descumprimento da legislação e/ou das obrigações e 
demais disposições assumidas pela CONTRATADA no presente Contrato e em seus anexos, ensejará 
a imediata obrigatoriedade desta em, dependendo de cada caso, refazer os Serviços de acordo com 
os padrões de qualidade aplicáveis e atender as disposições e obrigações contratuais previstas, 
sendo facultado à CONTRATANTE: 
 

a)  reter imediata e integralmente o pagamento da contraprestação prevista na Cláusula V 
deste instrumento até que a(s) pendência(s) seja(m) devida e satisfatoriamente 
regularizada(s); e 
 

b) aplicar multa prevista no ITEM F.1 do QUADRO RESUMO.  
 

9.2. – Em caso de atraso na prestação dos Serviços será devida pela CONTRATADA multa prevista 
no ITEM F.2 do QUADRO RESUMO. 

 

9.3. – O valor de quaisquer penalidades ou indenizações cobradas da CONTRATADA por força deste 
Contrato poderá, a critério da CONTRATANTE, ser descontado na fatura do próximo mês. Caso não 
haja saldo contratual suficiente para pagamento da multa, a mesma poderá ser descontada dos 
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pagamentos devidos à CONTRATADA por força de outros Contratos ou obrigações existentes entre 
as Partes ou cobrada judicial ou extrajudicialmente pela CONTRATANTE. 

 

9.4. – As penalidades estabelecidas neste Contrato, tem caráter não compensatório, não isentando a 
CONTRATADA do cumprimento de quaisquer de suas obrigações previstas neste Contrato, 
especialmente a de prestar os Serviços em atraso, bem como da obrigação de indenizar 
integralmente a CONTRATANTE pelos danos decorrentes do atraso, e não prejudica o direito da 
CONTRATANTE de, a seu critério, dar por rescindido o presente Contrato. 

CLÁUSULA X – ANTICORRUPÇÃO E ÉTICA NOS NEGÓCIOS 

10.1. - A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, regulamentos e 
requisitos vigentes, relacionados com o presente contrato. Assim, compromete-se a cumprir 
rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos serviços que deve executar nos termos deste 
contrato.  

10.2. - Em virtude deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, conceder ou comprometer-
se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, qualquer pagamento, 
doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou não financeiras de qualquer espécie 
que configurem uma prática ilegal ou corrupção, por conta própria ou de terceiros, direta ou 
indiretamente, devendo-se assegurar o cumprimento desta obrigação por parte de seus 
representantes e colaboradores.  

10.3. - As partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente 
contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na execução dos 
serviços a serem prestados, a ausência de situações que constituam ou possam constituir um conflito 
de interesses em relação às atividades e serviços que devem ser realizados de acordo com este 
documento legal. Da mesma forma, as partes comprometem-se a adotar, durante toda a validade do 
contrato, uma conduta apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar 
um conflito de interesses. No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um conflito de 
interesses, as partes comprometem-se a informar imediatamente por escrito a outra parte e a ater-
se nas indicações que podem porventura ser assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas 
partes das obrigações assumidas sob esta cláusula, facultará a outra Parte a possibilidade de 
rescindir o contrato imediatamente, sem prejuízo das demais ações e direitos que possam ser 
exercidos de acordo com a lei. 

10.4. - As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de vigência 
do presente contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, decretos, códigos, 
regulamentações, regras, políticas e procedimentos de qualquer governo ou outra autoridade 
competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de Anticorrupção 
Brasileira”), abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de Corrupção”) e/ou qualquer 
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ato que seja lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio 
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  

10.5. - Na hipótese de qualquer das partes violar qualquer disposição prevista nesta cláusula e/ou 
qualquer obrigação legal prevista na legislação, operar-se-á a rescisão motivada, com aplicação das 
penalidades e indenizações por perdas e danos cabíveis. 

10.6. – A CONTRATADA declara que não contrata, direta ou indiretamente, mão de obra infantil 
(salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos), escrava, em condições análogas à escravidão, 
ou em condições sub-humanas, devendo garantir a seus empregados e contratados remuneração 
compatível com o piso salarial da categoria, jornadas e condições de trabalho conforme legislação 
em vigor. 

CLÁUSULA XI – CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. - As partes não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e obrigações 
decorrentes do presente contrato, sem um acordo prévio e expresso uma da outra.  

11.2. - A CONTRATADA obriga-se a utilizar para a execução do presente Contratos apenas 
empregados por ele direta e regularmente registrados em regime CLT, sendo que a subcontratação 
ou utilização de outras empresas ou pessoas jurídicas na execução das atividades decorrentes do 
Contrato apenas será admitida mediante prévia e expressa anuência da CONTRATANTE caso a caso, 
mantida a total responsabilidade da CONTRATADA em relação aos Serviços subcontratados, nos 
termos do presente Contrato, e sem que isto importe em qualquer adicional de custo e 
responsabilidade para a CONTRATANTE. 

11.3. - A responsabilidade da CONTRATADA pela parcela dos Serviços executados por seus 
subcontratados é integral, abrangendo inclusive as obrigações por acidentes gerais e do trabalho e os 
encargos e deveres de natureza trabalhista, previdenciária e tributária. 

11.4. - Nenhuma cláusula contida nos contratos entre a CONTRATADA e seus subcontratados se 
constituirá em vínculo contratual entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA ou entre a 
CONTRATANTE e os subcontratados da CONTRATADA. Os contatos da CONTRATANTE, 
comunicações e entendimentos, relativos ao objeto deste Contrato, serão sempre levados a efeito 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, cabendo a esta retransmitir, quando necessário, ordens 
e/ou instruções aos seus subcontratados. 

CLÁUSULA XII – DA SUPERVISÃO E INSPEÇÃO 

12.1. - A CONTRATANTE exercerá a qualquer tempo, ampla fiscalização em todas as frentes de 
Serviços, podendo qualquer pessoa autorizada por ela, ter livre acesso ao local em que estão sendo 
executados, podendo sustar os trabalhos sem prévio aviso, sempre que justificadamente considerar 
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a medida necessária, bem como, acompanhar a realização de medições e ensaios no campo de 
quaisquer materiais, equipamentos ou serviços.  

12.2. - A ação de fiscalização e controle não diminui ou atenua a responsabilidade das CONTRATADA 
quanto à perfeita execução dos Serviços. A CONTRATADA não poderá acrescentar aos prazos de 
execução dos serviços, o tempo para fiscalização e inspeção.  

12.3. - Em caso de ocorrência de falhas reiteradas comprovadas na execução dos Serviços, a 
CONTRATANTE poderá exigir a contratação de pessoal especializado ou a obtenção de equipamentos 
especiais para perfeita execução dos mesmos. Os custos relativos à contratação de pessoal 
especializado ou a obtenção de equipamentos especiais serão pagos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. - O presente instrumento e seus anexos, como também eventuais aditamentos, 
consubstanciam toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer outros 
documentos aqui não mencionados e já assinados, correspondências já trocadas, bem como 
quaisquer compromissos e/ou acordos pretéritos, presentes e/ou futuros, os quais não obrigarão as 
partes, sendo considerados inexistentes para os fins deste Contrato caso não seja observada a 
formalidade contida no item a seguir. 

13.2. - Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se forem devidamente 
formalizadas através de aditamento contratual firmado pelos representantes legais das partes.  

13.3. - Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou revelar-
se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas remanescentes, que 
continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as partes farão 
todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou ineficaz por 
outra, sem vícios, a fim de que produza os mesmo efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a 
cláusula original produziria, ou, caso isso não seja possível, para que produza os efeitos mais 
próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados.  
 
13.4. - O não exercício dos direitos previstos no presente Contrato, em especial no tocante à rescisão 
contratual e obtenção da reparação de danos eventualmente causados, bem como a tolerância, de 
uma parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas 
neste instrumento ou em seus anexos, serão considerados atos de mera liberalidade, não resultando 
em modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas, podendo as 
partes exercer, a qualquer tempo, seus direitos. 

 
13.5. - Em hipótese alguma o silêncio das partes será interpretado como consentimento tácito. 
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13.6. -  Declaram as partes que toda e qualquer notificação, se necessário, poderá ser enviada e 
recebida eletronicamente aos contatos mencionados no ITEM G do QUADRO RESUMO: 

13.7. -  O presente instrumento e seus anexos obrigam não só as partes, como também seus 
eventuais sucessores a qualquer título. 

 

13.8. -  Tendo em vista o caráter do presente Contrato – prestação de Serviços – a CONTRATADA 
declara ser contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

 

13.9. - O presente instrumento não estabelece entre as partes nenhuma forma de sociedade, 
agência, associação, consórcio, ou responsabilidade solidária.  
 
13.10. - Para a prestação dos Serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA declara que se 
acha devidamente habilitada e registrada nos órgãos competentes quando legalmente requerido.  

CLÁUSULA XIV – FORO 

14.1. - Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o foro 
de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da interpretação 
e/ou execução do presente Contrato. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, perante as 2 (duas) testemunhas identificadas abaixo, para que produza os seus jurídicos 
efeitos. 

Uruaçu-GO, 01 de março de 2022. 

 

________________________________________ 

HMKS ERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (TRIMED)  
 

______________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO  
 

Testemunhas: 
1) ____________________________  

Nome:   
C.P.F:  

 

2) ____________________________  

Nome:   
C.P.F:  
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A N E X O  I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:   

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Remoção 

hospitalar/ambulância com equipe assistencial, equipamentos e insumos, para fins 

de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital 
Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN):  

2. UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA:  

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). 

3. ESPECIFICAÇÕES:  

- Fornecimento de 2 ambulâncias Tipo D - Ambulância de suporte avançado (ASA) 

ou ambulância UTI móvel: veículo destinado ao transporte de pacientes de alto risco 

de emergências pré-hospitalares e transporte inter-hospitalar; incluindo-se 

equipamentos, materiais e equipe assistencial necessária, durante as 24 horas, 7 

dias por semana. 

As ambulâncias de SUPORTE AVANÇADO estarão disponíveis para atender 

chamados do HCN, 24 horas por dia/7 dias por semana de maneira initerrupta. 

Ambulância Tipo D - UTI MÓVEL - Unidade de Tratamento Intensivo 

• Profissionais Condutores Motoristas Socorristas  

• Profissionais de Enfermagem de Nível Superior 
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• Equipe Médica para Remoção 

Todos os custos referentes a materiais, medicamentos, manutenção dos 

automóveis, treinamento de equipes, combustível e demais custos necessários para 

realização plena das atividades, ficarão a cargo da contratada. 

A contratada deverá apresentar na proposta Técnica com dimensionamento 

adequado dos profissionais médicos e proposta de escala de serviço, com 

quantitativo mínimo. 

As propostas deverão atender os seguintes dispositivos legais: 

• NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de 

Saúde; 

• NBR 14561 – Veículos para atendimento a emergência médica e 

resgate; 

• LEI Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; 

• Demais legislações vigentes inerentes ao objeto das propostas. 

 

Relatórios analíticos e de atividades  

 Relatório analítico e de atividades mensal, trimestral, semestral e 
anual das atividades desenvolvidas; 

 

 

4. POPULAÇÃO ATENDIDA: Região do Município de Uruaçu e dos Municípios 
circunvizinhos do Centro Norte Goiano, Região de Saúde Serra da Mesa 
contendo 9 municípios: Alto Horizonte, Amaralina, Campinorte, Colinas do Sul, 
Hidrolina, Mara Rosa, Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás e Uruaçu, sendo 
referência também para a Macrorregião Centro-Norte, composta por 60 municípios. 

 

5. EXPERIÊNCIA ANTERIOR: Deverá a proponente comprovar experiência de no 

mínimo 01 (um) ano na execução do objeto da RFP e deste Termo de Referência, 
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sendo certo que tais documentos deverão ser apresentados juntamente com a 

Proposta Técnica, sob pena de desclassificação. 

 

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:  

O IMED acompanhará e fiscalizará a conformidade da execução do escopo e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste.  

A verificação da adequação da execução contratual pela contratada deverá ser 

realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência e no 

respectivo contrato.  

A fiscalização indicada do IMED não exclui nem reduz a responsabilidade da 

empresa que será contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade do IMED ou de seus agentes e prepostos. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Além das obrigações genéricas contidas no contrato, deverá a empresa contratada: 

i. Manter as ambulâncias em perfeito estado; 

ii. Não disponibilizar veículos com mais de 3 anos de idade; 

iii. Zelar pelas condições sanitárias do transporte e de seus funcionários. 

 

8. DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO RELATÓRIO MENSAL DE 
ATIVIDADES  
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1. - Os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao 

da prestação dos Serviços, mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal e 

relatório mensal de atividades, e desde que o IMED tenha recebido o repasse do 

Estado de Goiás o valor do custeio/repasse correspondente ao mês em que objeto 

foi executado, do que o proponente, desde já, fica ciente e concorda. 

2. - O relatório mensal de atividades deverá ser enviado pela CONTRATADA de 

acordo com o previsto no contrato para validação e deverá conter os documentos 

abaixo mencionados, inclusive relacionados a eventuais subcontratados da 

CONTRATADA: 

a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de competência; 

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências 

pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);  

c) Registros e licenças necessárias para execução do objeto contratado; 

d) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do 

responsável técnico pelos serviços executados, devidamente acompanhado do 

comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) junto ao conselho de classe 

correspondente e do documento de identidade profissional equivalente; 

e) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do mês 

de competência e seus respectivos cargos, bem como dos comprovantes de 

recolhimento do INSS e FGTS correspondentes, quando aplicável (se os serviços 

forem prestados apenas pelo representante legal ou titular da empresa, deverá ser 

inserida uma nota neste sentido); 

f) Certidões Negativas de Débito (Federal Conjunta, Trabalhista, FGTS, Estadual e 

Municipal), sendo aceitas certidões positivas com efeito de negativa, onde o 

descumprimento obstará o pagamento até a devida regularização;  
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g) Comprovantes mensais de recolhimento: GPS – Guia de Recolhimento do INSS 

específica, GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social, SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social, PIS, COFINS e CSLL;  

h) Comprovantes de pagamento de salários e demais valores devidos aos 

contratados, empregados e prepostos, bem como recibo de férias e ASO (Atestado 

de Saúde Ocupacional Periódico) e, nos casos de desligamento, TRCT (Termo de 

Rescisão de Contrato de Trabalho) homologado no respectivo sindicato, ASO 

(Atestado de Saúde Ocupacional) demissional e Comprovantes dos pagamentos de 

todas as verbas rescisórias; e 

i) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo 
CONTRATANTE. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANEXO II – PROPOSTA TÉCNICA 
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HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI 
 

CNPJ: 30.299.489/0001-05 
Rua 03, n74 

Jardim Primavera – Trindade/GO 
75.390-334 

 

 

 

Trindade-GO, 17 de fevereiro de 2022. 

 

Ao: 

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO – IMED 

 

REF: RFP – 07/2022 

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO HOSPITALAR - 
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIAS 

 

Local de estabelecimento: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN) 

Endereço: Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 

76.400-000 

 

HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 03, 

número 74, Setor Jardim Primavera, Trindade/GO, CEP 75.390-334, CNPJ 30.299.489/0001-05, 

neste ato, representado pelo Diretor Adminstrartivo Kleber Correa Cardoso, endereço eletrônico 

trimedsaude@trimedsaude.com.br, apresenta proposta nas seguintes condições: 

 

PROPOSTA TÉCNICA 

 

1- A presente proposta tem por objetivo a prestação de serviços pela PROPENSA 

CONTRATADA, de transporte terrestre aos pacientes da PROPENSA CONTRATANTE, na 

modalidade de “TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR”. 

 

2- A prestação de serviços será conforme a descrição e discriminação conforme apresentados 

nos itens abaixo: 
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 2.1 – A PROPENSA CONTRATADA será responsável pelo FORNECIMENTO DE 02 

(duas) AMBULÂNCIAS  TIPO D – AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO ou 

AMBULÂNCIA UTI MÓVEL, com no máximo 03 anos de uso, a contar pelo ANO-MODELO, 

destinado ao transporte de pacientes de alto risco de emergências pré-hospitalares e transporte 

inter-hospitalar: incluindo-se equipamentos, materiais e equipe assistencial necessária, durante 

as 24 horas, 7 dias por semana. 

 

 2.2 – A PROPENSA CONTRATADA, em cumprimento à Portaria 2048/GM de 

05/11/2002, será responsável pelo fornecimento de trabalhadores especializados necessária 

para execução do serviço, incluindo Equipe Médica, Profissionais de Enfermagem de Nível 

Superior e Profissionais Condutores Motoristas Socorristas. 

 

 2.3 – A PROPENSA CONTRATADA disponibilizará, em regime de plantão 24 horas: 

  2.3.1: 02 MÉDICOS PLANTONISTAS  

  2.3.2: 02 ENFERMEIROS PLANTONISTAS 

  2.3.3: 02 CONDUTORES SOCORRISTAS PLANTONISTAS 

  2.3.4: 01 MÉDICO COORDENADOR 

  2.3.5: 01 ENFERMEIRO COORDENADOR 

   

 2.4 – A PROPENSA CONTRATADA responsabilizará pelos custos referentes a 

materiais, medicamentos, manutenção dos automóveis, treinamento de equipe, combustível e 

demais custos necessários para realização plena das atividades. 

  

 2.5 – A PROPENSA CONTRATADA obriga-se atender os dispositivos legais das 

legislações vigentes, bem como NR-32, NBR-14561 e LEI N. 9503/97. 

 

 2.6 – A PROPENSA CONTRATADA obriga-se a realizar relatórios analíticos conforme 

necessidade da PROPENSA CONTRATANTE. 



 
 

 
Página 3 de 3 

HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI 
 

CNPJ: 30.299.489/0001-05 
Rua 03, n74 

Jardim Primavera – Trindade/GO 
75.390-334 

 

  

3- A prestação do serviço será efetuada imediatamente após o ACIONAMENTO DA EQUIPE 

DE TRANSPORTES pelo NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO, ou alguém por ele designado.  

  

3.1 – O colaborador, ao acionar o serviço de transporte, deverá informar em todos 

chamados o quadro clínico e informações pertinentes ao transporte, como clínica e leito de 

origem bem como cidade e hospital de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











1ª Alteração do Ato Constitutivo da Empresa 
 

HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI 
 

CNPJ /MF 30.299.489/0001-05 

 

Verzeloni  Contabi l idade e  Consul to r ia  E IRELI  –  (062-3291-0671)  

 
Kleber Correa Cardoso, brasileiro, médico, portador da C.I. RG nº 

4.951.159, expedida pela DGPC/GO em 30/07/2003, e do CPF/MF nº 
015.102.221-62, inscrito no CREMEGO com registro CRM nº 22.786/GO, em 
20/12/2017, nascido na Cidade de Goiânia/GO em 19/06/1989, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua GV18, s/nº, 
Quadra 20, Lote 02, Residencial Granville, Goiânia/GO, CEP: 74.366-044; 

 
Titular da empresa HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI, Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, com 
sede na Avenida Honestino Guimarães, nº 752, Quadra 57, Lote 09, Sala 04, 
Setor Campinas, Goiânia, Goiás, CEP: 74.510-020, registrada na Junta Comercial 
do Estado de Goiás - JUCEG, sob o NIRE 5260065272.9, por despacho do dia 
25/04/2018, inscrita no CNPJ/MF nº 30.299.489/0001-05, pelo presente 
instrumento particular, resolve alterar o Ato Constitutivo primitivo, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
Cláusula Primeira – Alteração do Nome Fantasia: 
A partir de 16/11/2021, a empresa passa a utilizar como nome fantasia a 
expressão TRIMED SAÚDE. 
 
Cláusula Segunda – Alteração de Endereço da Sede: 
A partir de 16/11/2021 o endereço sede da empresa passa a ser Rua 3, n° 74, 
Quadra 04, Lote 07, Jardim Primavera, Trindade, Goiás, CEP: 75.390-334. 
 
Cláusula Terceira – Alteração do Capital Social: 
Parágrafo Primeiro - O Capital Social da empresa, que era de R$100.000,00 
(cem mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica 
alterado a partir de 16/11/2021 para R$300.000,00 (trezentos mil Reais), 
representado por uma quota única de igual valor nominal, representando um 
aumento de capital no valor de R$200.000,00 (duzentos mil Reais), totalmente 
integralizadas em moeda corrente do país pelo titular Kleber Correa Cardoso na 
mesma de 16/11/2021. 
 
Cláusula Quarta – Responsabilidade do Titular: 
A responsabilidade do titular é restrita ao valor de sua quota, que responde pela 
sua integralização, na forma da lei. 
 
Cláusula Quinta – Alteração do Objetivo Social: 
A empresa, a partir de 16/11/2021, passa a ter por objetivo social explorar as 
atividades de: 

• Prestação de Serviços de: Remoção de pacientes (CNAE 8622-4/00); 
Atividades de atendimento hospitalar (CNAE 8610-1/01); Atividades de 
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento 
a urgências (CNAE 8610-1/02); Serviços móveis de atendimento a 
urgências, exceto por UTI móvel (CNAE 8621-6/02); Atividades médica 
ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
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(CNAE 8630-5/01); Atividades médica ambulatorial com recursos para 
realização de exames complementares (CNAE 8630-5/02); Atividade 
Médica Ambulatorial - Consultas (CNAE 8630-5/03); Atividade odontológica 
(CNAE 8630-5/04); Serviços de vacinação e imunização humana (CNAE 
8630-5/06); Atividades de reprodução humana assistida (CNAE 8630-5/07); 
Atividades Médicas ambulatorial em Clinicas, Consultórios, Postos de 
Saúde, Unidades Hospitalares e Unidades de Tratamento Intensivo (CNAE 
8630-5/99); Serviços de tomografia (CNAE 8640-2/04); Serviços de 
diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
(CNAE 8640-2/05); Serviços de ressonância magnética (CNAE 8640-2/06); 
Serviços diagnósticos por registro gráfico – ECG, EEG (CNAE 8640-2/08); 
Atividades de enfermagem (CNAE 8650-0/01); Atividades de profissionais 
da nutrição (CNAE 8650-0/02); Atividades de psicologia e psicanálise 
(CNAE 8650-0/03); Atividades de fisioterapia (CNAE 8650-0/04); Atividades 
de terapia ocupacional (CNAE 8650-0/05); e Atividades de fonoaudiologia 
(CNAE 8650-0/06); Atividades de apoio à gestão de saúde (CNAE 8660-
7/00); Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 
8599-6/04); Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
(CNAE 7830-2/00); Portais, provedores de conteúdo e serviços de 
informação na internet (CNAE 6319-4/00); Atividades de monitoramento de 
sistemas de segurança eletrônico (CNAE 8020-0/01); Serviços de 
organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 8230-0/01); 

• Comércio atacadista de: Medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 
4644-3/01); Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar 
e de laboratórios (CNAE 4645-1/01); Próteses e artigos de ortopedia 
(CNAE 4645-1/02); Cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4646-
0/01); Equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-
4/01); Produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-
4/08); Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar, suas partes e peças (CNAE 4664-8/00); 

• Aluguel e Locação de: Equipamentos científicos, médicos e hospitalares, 
sem operador (CNAE 7739-0/02); 

 
Cláusula Sexta – Consolidação do Ato Constitutivo 
Permanecem em vigor, as demais cláusulas não alteradas através deste 
instrumento e, dessa forma, o Ato Constitutivo consolidado passa a ter a seguinte 
redação, observadas as exigências da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro): 

 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
 

HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI 
 

C N P J / M F  3 0 . 2 9 9 . 4 8 9 / 0 0 0 1 - 0 5  
 
Cláusula Primeira – Do Nome Empresarial e Título do Estabelecimento 
A empresa gira sob o nome empresarial HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI e 
utiliza como nome de fantasia a expressão TRIMED SAÚDE. 
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Cláusula Segunda – Do Endereço da Sede 
A empresa tem sua sede na Rua 3, n° 74, Quadra 04, Lote 07, Jardim 
Primavera, Trindade, Goiás, CEP: 75.390-334; 
 
Cláusula Terceira – Do Capital 
O capital da empresa é de R$300.000,00 (trezentos mil Reais), representado 
por uma quota de igual valor nominal, já totalmente integralizada em moeda 
corrente do país pelo seu titular Kleber Correa Cardoso. 
 
Cláusula Quarta – Do Objeto 
A empresa tem por objetivo explorar as seguintes atividades: 

• Prestação de Serviços de: Remoção de pacientes (CNAE 8622-4/00); 
Atividades de atendimento hospitalar (CNAE 8610-1/01); Atividades de 
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento 
a urgências (CNAE 8610-1/02); Serviços móveis de atendimento a 
urgências, exceto por UTI móvel (CNAE 8621-6/02); Atividades médica 
ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
(CNAE 8630-5/01); Atividades médica ambulatorial com recursos para 
realização de exames complementares (CNAE 8630-5/02); Atividade 
Médica Ambulatorial - Consultas (CNAE 8630-5/03); Atividade odontológica 
(CNAE 8630-5/04); Serviços de vacinação e imunização humana (CNAE 
8630-5/06); Atividades de reprodução humana assistida (CNAE 8630-5/07); 
Atividades Médicas ambulatorial em Clinicas, Consultórios, Postos de 
Saúde, Unidades Hospitalares e Unidades de Tratamento Intensivo (CNAE 
8630-5/99); Serviços de tomografia (CNAE 8640-2/04); Serviços de 
diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
(CNAE 8640-2/05); Serviços de ressonância magnética (CNAE 8640-2/06); 
Serviços diagnósticos por registro gráfico – ECG, EEG (CNAE 8640-2/08); 
Atividades de enfermagem (CNAE 8650-0/01); Atividades de profissionais 
da nutrição (CNAE 8650-0/02); Atividades de psicologia e psicanálise 
(CNAE 8650-0/03); Atividades de fisioterapia (CNAE 8650-0/04); Atividades 
de terapia ocupacional (CNAE 8650-0/05); e Atividades de fonoaudiologia 
(CNAE 8650-0/06); Atividades de apoio à gestão de saúde (CNAE 8660-
7/00); Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 
8599-6/04); Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
(CNAE 7830-2/00); Portais, provedores de conteúdo e serviços de 
informação na internet (CNAE 6319-4/00); Atividades de monitoramento de 
sistemas de segurança eletrônico (CNAE 8020-0/01); Serviços de 
organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 8230-0/01); 

• Comércio atacadista de: Medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 
4644-3/01); Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar 
e de laboratórios (CNAE 4645-1/01); Próteses e artigos de ortopedia 
(CNAE 4645-1/02); Cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4646-
0/01); Equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-
4/01); Produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-
4/08); Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar, suas partes e peças (CNAE 4664-8/00); 
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• Aluguel e Locação de: Equipamentos científicos, médicos e hospitalares, 
sem operador (CNAE 7739-0/02); 

 
Cláusula Quinta – Do Início das Atividades e Prazo de Duração 
A empresa iniciou suas atividades na data de 12 de abril de 2018 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 
 
Cláusula Sexta – Da Administração e Uso do Nome Comercial 
A administração e o uso do nome empresarial são exercidos por seu titular, 
Kleber Correa Cardoso, com poderes e atribuições de representação ativa e 
passiva da empresa, judicial e extrajudicial, inclusive quanto à responsabilidade 
técnica da empresa. 
 
Cláusula Sétima – Das Declarações do Titular 
Parágrafo Primeiro – O titular declara que não participa de nenhuma outra 
empresa da modalidade EIRELI. 
 
Parágrafo Segundo – O titular declara também, na qualidade de administrador, 
sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer administração da 
empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular; contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade; ou em quaisquer dos crimes previstos em 
Lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer atividades 
mercantis. 
 
Cláusula Oitava – Da Abertura, Alteração e Extinção de Filiais 
A empresa pode, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros 
estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação da titular, observado 
as exigências legais. 
 
Cláusula Nona – Do “Pro-Labore” 
O administrador tem direito a uma retirada mensal, a título de “pro-labore”, fixada 
anualmente, dentro dos limites permitidos em lei e de acordo com as condições 
financeiras da empresa. 
 
Cláusula Décima – Do Exercício Social, Lucros e Prejuízos 
Os resultados econômico-financeiros da empresa são apurados em balanço 
procedido ao término de cada exercício social, no dia 31 de dezembro de cada 
ano, cabendo ao titular os lucros ou prejuízos da empresa, podendo, todavia, 
optar pelo aumento do capital, utilizando-se os lucros, ou compensar os prejuízos 
em exercícios futuros. 
 
Cláusula Décima Primeira – Do Enquadramento de Microempresa 
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O titular declara, na qualidade de administrador, sob as penalidades da lei, que a 
empresa se enquadra como Microempresa, nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os 
benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 
das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 
14 de dezembro de 2006. 
 
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução da Sociedade: 
O falecimento do titular não implica na dissolução da empresa, cabendo aos 
herdeiros do falecido substituí-lo na empresa, na forma da lei. Não sendo possível 
ou havendo impedimentos legais ou inexistindo interesse destes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, 
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse 
fim. 
 
Cláusula Décima Terceira – Das Disposições Finais 
Fica eleito o foro da comarca de Trindade, Estado de Goiás, como o competente 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
instrumento contratual, com exclusão, portanto, de qualquer outro, por muito 
especial que seja. 
 
E, para os devidos fins de direito, firma o presente instrumento, assinando-o em 
01 (uma) via destinada a registro e arquivamento na JUCEG - Junta Comercial 
do Estado de Goiás, para que produza os efeitos legais. 
 

Goiânia, 16 de novembro de 2.021. 
 
Documento assinado digitalmente por: 
 
 

Kleber Correa Cardoso 
Titular 

Página 5 de 6



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

01510222162
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
30.299.489/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
25/04/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 
86.30-5-04 - Atividade odontológica 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R 3 

NÚMERO 
74 

COMPLEMENTO 
QUADRA04 LOTE 07 

 
CEP 
75.390-334 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PRIMAVERA 

MUNICÍPIO 
TRINDADE 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TRIMEDSAUDE@TRIMEDSAUDE.COM.BR 

TELEFONE 
(62) 9902-1212 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
25/04/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/11/2021 às 09:13:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
30.299.489/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
25/04/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 
86.30-5-07 - Atividades de reprodução humana assistida 
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 
86.40-2-04 - Serviços de tomografia 
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R 3 

NÚMERO 
74 

COMPLEMENTO 
QUADRA04 LOTE 07 

 
CEP 
75.390-334 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PRIMAVERA 

MUNICÍPIO 
TRINDADE 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TRIMEDSAUDE@TRIMEDSAUDE.COM.BR 

TELEFONE 
(62) 9902-1212 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
25/04/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/11/2021 às 09:13:20 (data e hora de Brasília). Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
CNPJ: 30.299.489/0001-05 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:11 do dia 27/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2022.
Código de controle da certidão: E63A.E932.11BC.804C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.









CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.299.489/0001-05
Certidão nº: 5748676/2022
Expedição: 17/02/2022, às 10:23:10
Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.299.489/0001-05, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





 
 

 

 

 
                                                                                                                                   

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 
A Brasil Vida Táxi Aéreo, CNES Nº6368743, CNPJ Nº 06.234.656/0001-55, devidamente 

representado por seu Coordenador Aeromédico, atesta que a empresa HMK SERVIÇOS DE 

SAUDE EIRELI – TRIMED SAUDE, estabelecida na Rua 03, n. 74, Jardim Primavera, 

Trindade – GO, CEP 75.390-334, CNPJ 30.299.489/0001-05, é nossa fornecedora de serviços em 

TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES POR MEIO DE AMBULÂNCIA 

TERRESTRE, desde o período de DEZEMBRO/2020 – até a data atual.  

 

A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no 

tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto 

contratado, nada tendo que a desabone.  

 

Por ser verdade, firmamos a presente.  

 

 

 

Ao dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

Goiânia - GO, 09 de fevereiro de 2022 

  

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Gilberto Júnior Santos da Silva 

CPF: 053.902.107-51 

COORDENADOR AEROMÉDICO 
 

 

ramon.mesquita
Assinatura Coordenador Aeromédico









ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL 
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HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI 
 

CNPJ: 30.299.489/0001-05 
Rua 03, n74 

Jardim Primavera – Trindade/GO 
75.390-334 

 

 

 

Trindade-GO, 17 de fevereiro de 2022. 

 

Ao: 

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO – IMED 

 

REF: RFP – 07/2022 

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO HOSPITALAR - 
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIAS 

 

Local de estabelecimento: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN) 

Endereço: Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 

76.400-000 

 

HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 03, 

número 74, Setor Jardim Primavera, Trindade/GO, CEP 75.390-334, CNPJ 30.299.489/0001-05, 

neste ato, representado pelo Diretor Adminstrativo Kleber Correa Cardoso, endereço eletrônico 

trimedsaude@trimedsaude.com.br, apresenta proposta nas seguintes condições: 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

1- A PROPENSA CONTRATADA incluí em seus preços de serviços todos os eventuais 

dispêndios com salários, leis sociais, trabalhistas, acordos e convenções de trabalho das 

respectivas categorias, custos, despesas, alimentação, uniforme, impostos, taxas e 

contribuições, relacioniados à execução do serviço solicitado pela PROPENSA 

CONTRATANTE. 

 

1.1-  VALOR POR AMBULÂNCIA TIPO – D: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) 
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HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI 
 

CNPJ: 30.299.489/0001-05 
Rua 03, n74 

Jardim Primavera – Trindade/GO 
75.390-334 

 

1.2-  VALOR TOTAL PELO SERVIÇO: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) 

 

 

2- A PROPENSA CONTRATADA responsabilizará pela disponibilização do veículo com a ARTE 

GRÁFICA – ADESIVAGEM conforme padrão solicitado pela PROPENSA CONTRATANTE. 

 

3- A PROPENSA CONTRATANTE realizará o pagamento até o dia 15 do mês subsequente a 

prestação dos serviços, mediante mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal e 

relatório mensal de atividades. 

 

3- A PROPENSA CONTRATADA apresenta essa proposta com validade de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de apresentação da mesma. 

 

4- A PROPENSA CONTRATADA deverá manter as condições comerciais por, no mínimo, 12 

(doze) meses, sem qualquer negociação de reajuste durante esse período, ainda que o período 

de vigência do contrato seja inferior a 12 (doze) meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	F) MULTAS APLICÁVEIS À CONTRATADA:
	G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES:
	H) Anexos: 
	CLÁUSULA II - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES
	5.11. -  No caso de  a Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) atrasar o repasse de um ou mais repasse(s)/custeio(s) mensal(is), o pagamento deverá ser disponibilizado à CONTRATADA em até 10 (dez) dias úteis da regularização das pendências financeiras...
	5.12. - Atrasos de pagamento por culpa exclusiva e comprovada da CONTRATANTE acarretarão a incidência de correção monetária pela variação do IPCA e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, que serão calculados proporcionalmente ao número de ...
	5.13. – Sem prejuízo das penalidades ou outros direitos da CONTRATANTE aplicáveis por força deste Contrato ou da lei, a CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de qualquer documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes ...
	I. Execução parcial, inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos Serviços, até que o problema seja sanado a contento da CONTRATANTE;
	II. Não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do Serviço, ou utilização em qualidade ou quantidade inferior à demandada;
	III. Descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa ensejar a responsabilização solidária ou subsidiária da CONTRATANTE, independente da sua natureza.

	10.1. - A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, regulamentos e requisitos vigentes, relacionados com o presente contrato. Assim, compromete-se a cumprir rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos serviços que de...
	10.2. - Em virtude deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, conceder ou comprometer-se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, qualquer pagamento, doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou...
	10.3. - As partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na execução dos serviços a serem prestados, a ausência de situações que constituam...
	10.4. - As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de vigência do presente contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, decretos, códigos, regulamentações, regras, políticas e procedimentos d...
	2. UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA:
	Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).
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