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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EMERGENCIAL - Nº 015/2021 

 

 

MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

De um lado,  IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela 

Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita 

na Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF 

nº 19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e 

 

De outro lado, MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 12.663.466/0001-56, com sede na Rua Doutor Eraldo Aurelio 

Franzese, nº 62, sala 07, Jardim Paiquere, Valinhos/SP, CEP.: 13271-608, neste ato 

representada por seu sócio administrador, SR. EVERTON MIGUEL DA SILVA, brasileiro, 

empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 30.073.143-7, e do CPF nº 

259.080.868-27 doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”.  

 

- Considerando que o CONTRATANTE é a organização social responsável pelo 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital 

Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado na Cidade de Uruaçú-GO, 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); e 

- Considerando que a vigência do CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL - Nº 015/2021 (o “Contrato Emergencial”) firmado entre as Partes no 

dia 01º de dezembro de 2021 tem como data de término o dia 28/02/2022 e o interesse das 
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Partes em renová-lo até o dia 31/03/2022, tendo em conta que, apesar dos serviços 

emergenciais de manutenção predial inicialmente contratados terem sido concluídos 

dentro do prazo de vigência do Contrato, restou detectado a necessidade de serem 

realizados novos serviços pontuais e emergenciais de manutenção predial junto à 

Unidade de Saúde, visando-se garantir a estrutura adequada, segura e dentro das 

normas legais para os serviços assistenciais disponibilizados à população 

 

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO EMERGENCIAL (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir 

especificadas. 

1. DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:   

1.1. Pelo presente Instrumento as Partes formalizam a prorrogação do prazo de vigência 

do Contrato Emergencial até o dia 31 de março de 2022.    

2. DO ACRÉSCIMO DE ESCOPO:   

2.1. Este instrumento tem ainda como objeto os acréscimos pontuais e emergenciais 

de manutenção predial abaixo relacionados: 

a) PERGOLADOS 

Com o objetivo de proporcionar melhor ambiência hospitalar aos pacientes do Setor de 

Oncologia do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano - HCN, a CONTRATADA realizará 

a revitalização do jardim principal que será utilizado por pacientes em regime de internação, 

e do jardim localizado no ambulatório, que será utilizado como local de espera por pacientes 

e acompanhantes. As intervenções propostas para essses espaços, serão descritas a 

seguir:  

  



   

 
3 

 

PÉRGOLA 

Para proporcionar uma área de sombra para que os pacientes possam desfrutar de 

momentos ao ar livre, serão instalados pergolados em aço corten com perfil em 150 mm x 

120 mm. Esse material foi escolhido por deter alta resistência à corrosão, baixa 

necessidade de manutenção e rápida instalação. Serão instalados nas seguintes áreas: 

Jardim Principal: 02 pergolados com dimensões de 6 m x 5,50 m x 3,30 m de altura, 

totalizando 33 m² de área cada pérgola.   

Jardim do Ambulatório: 02 pergolados com dimensões de 6 m x 2,80 m x 3,30 m de altura, 

totalizando 17 m² de área cada pérgola.  

MOBILIÁRIO BANCOS DE JARDIM 

Confeccionado em estrutura metálica, os bancos contam com as seguintes medidas: 

largura de 1,50 mt, altura do assento de 37 cm, altura do encosto de 40 cm, altura total de 

77 cm, base assento de 34 cm; estrutura do banco deverá ser formada por 3 pés em formato 

de H e encontos metálicos. Ao total serão 08 bancos, sendo distribuidos 02 bancos por 

pérgola.  

b) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME) 

Será adicionado ao escopo do Contrato: 

i. Instalação de 08 equipamentos de Osmose Reversa – 60l/h (autoclave e termo) e 

20l/h (lavadora), incluso instalações hidrossanitárias; 

ii. Instalação de 01 Lavadora de Descarga, incluso instalações elétricas e 

hidrossanitárias; 

iii. Instalação de 03 Lavadoras Ultrassônicas, incluso instalações elétricas e 

hidrossanitárias; 
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iv. Instalação de 01 Gabinete de Secagem de Traqueia, incluso instalações elétricas e 

hidrossanitárias;e 

v. Instalações elétricas, hidrossanitárias, ar comprimido e vapor para todos os 

equipamentos que se fizerem necessários para o funcionamento da Central de 

Material Esterilizado. 

 
 
Os equipamentos a serem instalados estão especificados no Anexo I a este Termo Aditivo. 

c) MANUTENÇÃO: 

Prestação de serviços de disponibilização de mão de obra para manutenção predial e 

demais serviços inerentes, incluindo-se fornecimento de material. 

2.2. Pelo acréscimo de escopo descrito nesta Cláusula, fica adicionado ao preço do 

Contrato o valor de R$ 491.904,87 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e 

quatro reais e oitenta e sete centavos) para o mês de vigência deste Termo Aditivo. 

3. DA RATIFICAÇÃO: 

3.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato e em seu(s) eventual(is) Termo(s) 

Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em 

caso de divergência entre as disposições previstas no Contrato ou em seu(s) 

eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições 

contidas neste Instrumento. 

4. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

4.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 

Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 
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4.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes 

contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às 

condições estabelecidas neste Instrumento. 

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

Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de 

contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões 

ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor 

no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, 

ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que 

for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento 

deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçú-GO, 01º de março de 2022. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) 

 

 

 

____________________________________________________________ 

MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

Testemunhas:  

1)___________________________        

Nome:   

RG: 

2)______________________________ 

Nome: 

RG: 



ANEXO I 
 

Especificações do ambiente por tecnologia  
 

Item Qtde Arquitetônico Elétrica Dreno 
Entrada de 

água potável 
Pneumático 

Exaustão 
de ar 

Dissipação 
de calor 

 

Lavadora 
de 

Descarga 
1 

Área p/ Recepção 
Descontaminação 
e Separação de 

Materiais 

7 kVA 
380V/60Hz 

4” (pol) - Ralo 
conectado à 

rede de esgoto.  
Temperatura: 
100ºC (max) 

Mangueira de 
1/2” 

3.8 l/min (pico) - 
-   

1000 
BTU/H 

 

Lavadora 
Ultrassônica 

40 L 
3 

Área p/ Recepção 
Descontaminação 
e Separação de 

Materiais 

7 kVA 
220V/60Hz 

1.1/2” (pol)      
Vazão: 30 L/min  

Temperatura: 
85º(max) 

Qualidade de 
água:     Temp: 

ambiente       
Dureza CaC03 

< 150 ppm      
pH: 5 a 8       

Pressão: 1.5 a 
3bar           

Condutividade: 
<500uS/cm     

Cloreto< 
250mg/l        

Vazão: 20L/min 
(mínimo)   

Pressão: 3 – 8 
bar 

Vazão mínima: 
60 l/min 

conexão/diâmetro 
linha: 1/2” 

- 1500BTU/H  



Lupa de 
Bancada 

2 
Área de Preparo 
de Materiais e 
Roupa Limpa 

300 VA 
220V/60Hz 

- - - - 100BTU/H  

Osmose 
Reversa  
1) 60l/h 

(autoclave e 
termo) 
2) 20l/h 

(lavadora ) 

08 Laje Técnica 
800 VA 

220V/60Hz 

200 L/H - 
dreno/esgoto 

60L/H – saída p 
autoclave/termo 

1” (pol) da 
osmose até a 

autoclave/termo 

Qualidade de 
água:          

Temp: ambiente  
Dureza CaC03 

< 150 ppm      
pH: 5 a 8       

Pressão: 2 a 
4bar           

Condutividade: 
<500uS/cm     

Cloreto< 
250mg/l        

Vazão: 270L/H 
(mínimo)   

- - -  

Gabinete de 
secagem 

01 
Área de Preparo 
de Materiais e 
Roupa Limpa 

8 kVA 
380V/60Hz 

- - - 

3” 
Vazão do 
ventilador: 
18m³/min 

à 
25m³/min 

Parte 
inferior, 

aprox: 10 
cm do 
chão 

200BTU/H  



Seladora 
Manual 

01 
Área de Preparo 
de Materiais e 
Roupa Limpa 

1kVA 
220V/60Hz 

- - - - 200BTU/H  

Seladora 
Rotativa 

Específica 
Para Rolos 

Papel 
Cirúrgico 

1 
Área de Preparo 
de Materiais e 
Roupa Limpa 

1kVA 
220V/60Hz 

- - - - 200BTU/H  
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