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CONTRATO CELEBRADO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

 

 

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 037/2021/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, ALVO 

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 30.972.943/0001-47, com sede Rua 3, s/n, Quadra 1, Lote 1, Casa 1, Vila 

Real, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74913-545, neste ato representada pela SRA. 

VITÓRIA CAVALCANTE QUEIROZ, doravante denominado simplesmente 

“CONTRATADO”,  

 

- 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 celebrou 

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 
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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; 

- 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 serviços diretos ou indiretos disponibilizados e utilizados pela 

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: Prestação de Serviços de Dedetização e Controle de Pragas do HCN. 

 

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 

emergencial será automaticamente rescindido, sem qualquer ônus ou penalidades para 

as partes. 

 



 
Página 3 de 5 

 
 
 

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 mensal disposto no anexo I deste instrumento: R$ 5.600,00 (cinco mil e 

seiscentos reais). 

 

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)  

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

contrato 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 
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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 contrato, 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 contrato deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual 

teor e valor. 

Uruaçú-GO, 01º de dezembro de 2021. 

 

 

____________________________________________________________________ 
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

__________________________________________________________ 
ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI  

Vitória Cavalcante Queiroz 

 

 

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 

 
 
 

ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI  

E 

AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM 

SAÚDE 
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