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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

JARDINAGEM E HORTA HOSPITALAR HUMANIZADA – Nº 012/2022 

 

SONHART JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA. 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

São partes neste Instrumento: 

 

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,  

SONHART JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA, com sede na Rua BG20, S/N, Quadra 13, Lote 

19, Residencial Bela Goiânia, Goiânia/GO, CEP.:74.684-604, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 34.038.722/0001 57, neste ato representada por seu representante legal, SR. MARCOS 

ALTINO DA SILVA, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 12883 

(TEM/MG) e inscrito no CPF/MF sob o nº 072.356.866-93, doravante denominada 

simplesmente “CONTRATADA”. 

i. Considerando que, em 01º de março de 2022, foi celebrado entre as Partes o Contrato 

de Prestação de Serviços de Jardinagem e Horta Hospitalar Humanizada (o “Contrato”) 

para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital 

Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), tendo em conta que o mesmo 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 
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com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato 

de Gestão nº 080/2021 – SES / GO); 

ii. Considerando que o objeto do Contrato tem o intuito de manter as áreas verdes do 

HCN conservadas e livres de pragas, mantendo um ambiente disponível para quaisquer 

atividades ao ar livre, além do projeto de horta humanizada que oferece produtos naturais 

aos pacientes; 

iii. Considerando que, conforme o cronograma de implantação do HCN, iniciado em 

01/12/2021, a última ação prevista será a abertura dos serviços de oncologia no mês de 

junho de 2022, serviço este voltado a pacientes com câncer que comumente expressam 

sentimentos como raiva, depressão, ansiedade, medo, preocupações, angústias, 

negação e agressividade; 

iii. Considerando que a Hortoterapia passiva consiste em contemplar a natureza e é 

indicada para pacientes com doenças degenerativas (como o câncer) que impedem uma 

participação mais ativa, caracterizando-se pelo envolvimento direto no processo de 

criação, organização e manutenção de um espaço verde; 

iv. Considerando que cuidar de uma horta ou jardim é uma forma do indivíduo se sentir 

útil e produtivo, contribuindo para melhorar a autoestima e a qualidade de vida de maneira 

geral e que a jardinagem pode funcionar como uma terapia ocupacional e social, 

especialmente aos pacientes acometidos com câncer; 

v. Considerando que para a disponibilização desse tipo de cuidado, em conjunto com a 

assistência oncológica (e demais assistências) na unidade de saúde, faz-se necessária 

a implementação pontual de mudas, materiais e insumos específicos à prática da 

Hortoterapia; e 

vi. Considerando que a CONTRATADA encaminhou Proposta Comercial para a contratação 

pontual acima mencionada (a “Proposta” – documento anexo e parte integrante deste 

termo aditivo para todos os efeitos) e que a mesma atende as necessidades do 

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

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

1.  OBJETO:   

1.1. Pelo presente Instrumento, as Partes formalizam a contratação pontual 

relacionada ao fornecimento e implementação de mudas, materiais e insumos específicos 

à Hortoterapia pelo valor total de R$ 16.975,00 (dezesseis mil, novecentos e setenta e 

cinco reais), tudo nos termos e conforme Proposta anexa; 

1.2. Por força deste Instrumento e do previsto no item “1.1” acima, a CONTRATADA 

deverá emitir nota fiscal e relatório específicos à presente contratação.   

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. 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. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

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

Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 

3.2. 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. 

3.3. 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, 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. 

Uruaçu/GO, 01º de junho de 2022. 

______________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

SONHART JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA 

Marcos Altino da Silva 

 

Testemunhas: 

 

1) _____________________            2)________________________ 

Nome:                   Nome:      

R.G.:                   R.G.:      

C.P.F:                   C.P.F.:      
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