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CONTRATO CELEBRADO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

 

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 011/2021/HCN 

 

 
São partes deste instrumento, de um lado, IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 

19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, conj. 33, 34 e 35, Município de São 

Paulo - SP, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado 

simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro lado, AUTO POSTO LESTE LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 01.002.740/0001-20, localizada na 

Avenida Anhanguera, nº 3.121, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO, CEP: 74643-010, neste 

ato representada pelo Sr(a) Luís Alexandre Alvarenga, portador(a) do CPF/MF nº 008.295.916-

13, doravante denominado simplesmente “CONTRATADA”, tem entre si ajustado que: 

- Considerando que o CONTRATANTE, foi declarado vencedor do “Chamamento Público de nº 

01/2021” (Processo Administrativo nº 202000010030869), que tem como objeto o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 

24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado na 

Cidade de Uruaçú-GO, conforme publicação realizada dia 14.10.2021 no Diário Oficial do 

Estado de Goiás (fl. 34 - Edição 23656); 

- Considerando que, por força do Chamamento Público acima referido, o IMED celebrarou com 

o Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, o contrato de gestão 

correspondente ao gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde 

da referida unidade hospitalar (Contrato de Gestão nº 080/2021), com data para início de suas 

operações no dia 01.12.2021; 

- Considerando que, dada a exiguidade do lapso temporal entre os eventos retro indicados, não 

é possível nem razoável ao CONTRATANTE iniciar e concluir o processo ordinário de seleção 

para fins de contratação de serviços e fornecimento de bens relacionados ao referido hospital; 
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- Considerando que é consenso entre as partes que, mesmo diante da exiguidade temporal já 

mencionada, não pode haver risco de interrupção ou mesmo suspensão, ainda que parcial, dos 

bens fornecidos ou dos serviços prestados à população usuária do HCN; e 

 

- Considerando que o CONTRATADO já fornecia bens e/ou prestava serviços junto ao referido 

hospital, ainda que contratado por terceira organização social (anexo I deste instrumento), e 

que, por força daquela outra contratação, cumprirá, a partir do dia 01/12/2021, com suas 

obrigações por um prazo de até 90 (noventa) dias.  

 

as partes têm, entre si, justo e contratado o que segue. 

 

1 – O CONTRATADO continuará fornecendo os bens ou prestando os serviços constantes do 

anexo I deste instrumento junto ao CONTRATANTE.  Referidos bens ou serviços se constituem 

em: Fornecimento de Combustíveis Automotivos. 

 

2 – O prazo desta avença é de até 90 (noventa) dias contados da data de assinatura deste 

instrumento, prorrogáveis por conveniência das partes. Fica estabelecido que eventual 

prorrogação deste contrato emergencial só se dará por escrito - sem o que o contrato será 

automaticamente rescindido, sem qualquer ônus ou penalidades para as partes. 

 

2.1 – Caso o processo ordinário de seleção seja concluído antes do término da vigência do 

presente contrato emergencial, este também será automaticamente rescindido sem nenhum ou 

penalidades para as partes.  

 

3 – No que tange ao objeto da contratação, valores ajustados e obrigações do CONTRATADO, 

permanecerão em vigor, pelo prazo indicado à cláusula “2” retro, as disposições constantes do 

anexo I a este instrumento, naquilo que não confrontar com os termos desta avença. 

 

3.1 – Valor disposto no anexo I deste instrumento:  
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Item 
Cód. 

MV 
Descrição Und. 

Qtd.  

Mensal 

Estimada 

Valor 

unitário 

Valor 
Total 

Mensal 

1 11341 
Gasolina 

Comum 
Litro 1.250 3,7632 

R$ 
4.704,00 

2 11338 
Etanol 

Comum 
Litro 1.250 2,6852 

R$ 
3.356,50 

3 17989 
Diesel 

Comum 
Litro 167 2,93 

R$ 
488,33 

4 25135 Diesel S-10 Litro 1.250 3,0282 
R$ 

3.785,25 

Valor Mensal Estimado                                                    R$ 12.334,08 

 

 

4 – O CONTRATADO declara ter ciência de que o presente contrato emergencial é firmado em 

razão de o CONTRATANTE ter sido sagrado vencedor do “Chamamento Público de nº 01/2021” 

(Processo Administrativo nº 202000010030869) para fins de, mediante celebração de contrato 

de gestão com Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, promover 

o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 

24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). Deste modo, o 

CONTRATADO concorda, desde já, que os montantes devidos em razão deste contrato 

emergencial estão estrita e necessariamente vinculados à efetivação do repasse financeiro, pelo 

Estado de Goiás, dos valores relativos ao mencionado contrato de gestão. 

O presente instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre as 

partes)  
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E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados. 

Uruaçú-GO, 01º de dezembro de 2021. 

____________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

__________________________________________________________ 
AUTO POSTO LESTE LTDA. 

(Luís Alexandre Alvarenga) 

Testemunhas: 

1) ____________________________ 2)_______________________________ 

Nome: Nome:      

R.G.: R.G.:

C.P.F: C.P.F.:
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ANEXO I – CONTRATO INICIAL FIRMADO ENTRE 

 
 
 

AUTO POSTO LESTE LTDA. 

E 

AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE 
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
ÓLEOS, FILTROS AUTOMOTIVOS E 
OUTROS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, 
INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE E 
A EMPRESA AUTO POSTO LESTE LTDA. 

 
 

Processo E-doc nº: 20210009.00128 
 
 

Pelo presente instrumento, de um lado a AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, 
INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE, entidade sem fins lucrativos com personalidade 
jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 
5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-Saúde) pela 
Portaria MS/SAS nº 1.073/18, declarada gestora temporária do HOSPITAL PARA 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN), inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.029.600/0007-91 situado na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida Pará, 
bairro Jardim Eldorado, Uruaçu/GO, em conformidade ao Despacho nº 630/2021 – 
GAB/SES/GO e Ofício nº 2424/2021 – GAB/SES/GO, neste ato representada por seu 
Superintendente Executivo, Sr. Lucas Paula da Silva, infra-assinado, doravante 
denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa AUTO POSTO LESTE LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.002.740/0001-20, com sede 
na Avenida Anhanguera, nº 3.121, Setor Leste Universitário, CEP 74643-010, Goiânia/GO, 
por seus representantes legais ao final assinados, celebram o presente ADITIVO mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE 

O presente Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo da vigência; alterar o CNPJ 
da CONTRATANTE de matriz para filial e incluir o número do Contrato de Gestão; 
passando a vigorar com a redação aqui apresentada, mantendo-se as demais condições 
contratuais vigentes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Este instrumento se fundamenta na Cláusula Oitava e Nona, do contrato primitivo, 
que preveem a prorrogação da vigência, bem como alterações necessárias através de termo 
aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

Fica prorrogada a vigência contratual por 180 (cento e oitenta) dias, iniciando 
em 13/09/2021 e terminando em 11/03/2022, podendo ser prorrogado excepcionalmente, em 
caso de comprovada necessidade. 
 
Parágrafo Único – A vigência deste contrato é vinculada à vigência do Contrato de Gestão, 
deste modo a extinção de um, opera, imediatamente, a extinção do outro, podendo ocorrer a 
qualquer tempo, não resistindo nenhum ônus para as partes na falta do cumprimento da 
totalidade do objeto aqui contratado, à exceção de saldo residual dos produtos entregues. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATANTE 

Com o presente aditivo, o contrato passa a vigorar a alteração do CNPJ da 
CONTRATANTE, conforme nova redação do preâmbulo deste instrumento, passando de 
05.029.600/0002-87 para 05.029.600/0007-91.  
 



 

WOR                                                                                                                                                                       2/3 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA INCLUSÃO DO NÚMERO DO CONTRATO DE GESTÃO 
Fica incluído no Parágrafo Sétimo da Cláusula Sexta do contrato primitivo, o número 

do Contrato Gestão, conforme redação a baixo: 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
(...) 
Parágrafo Décimo Terceiro – A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota 
Fiscal: Hospital de Enfrentamento à COVID do Centro-Norte Goiano; processo 
e-doc nº 20210009.00128 e Contrato de Gestão Emergencial nº 22/2021 – 
SES. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL 

O valor contratual estimado para este aditivo é de R$ 74.004,48 (setenta e quatro 
mil, quatro reais e quarenta e oito centavos) e valor estimado mensal de R$ 12.334,08 
(doze mil trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos), conforme ANEXO I, parte 
integrante deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA –– DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Primitivo e seus aditivos, desde que não colidentes com os termos do presente Instrumento. 
 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que se produzam seus 
efeitos jurídicos. 

 
 

Goiânia, 03 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Paula da Silva 
Superintendente Executivo AGIR 

894.828.751-68 

 Marcos Andrey Ferreira Santos 
Sócio Administrador MCERCAR 

702.274.036-49 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
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ANEXO I 
 
 
 

Item Cód. 
MV Descrição Und. 

Qtd.  
Mensal 

Estimada 

Qtd. 
Estimada 
180 Dias 

Valor 
unitário 

Valor Total 
Mensal 

Valor Total 
Anual 

1 11341 Gasolina 
Comum Litro 1.250 7.500 3,7632 R$ 4.704,00 R$ 28.224,00 

2 11338 Etanol 
Comum Litro 1.250 7.500 2,6852 R$ 3.356,50 R$ 20.139,00 

3 17989 Diesel 
Comum Litro 167 1.002 2,93 R$ 488,33 R$ 2.929,98 

4 25135 Diesel S-10 Litro 1.250 7.500 3,0282 R$ 3.785,25 R$ 22.711,50 

Valor Mensal Estimado R$ 12.334,08 
Valor Contratual Estimado Para 180 Dias R$ 74.004,48 

Fonte: Proc. 20210009.00128 id: 117647. 
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