
 
 
 
  

 
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

022/2022  

 

 

KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 

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, do outro lado, 

KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com sede na Rua Dionísio da Costa, nº 410, Vila 

Mariana, São Paulo-SP, CEP.: 04117-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.735.497/0001-

38, neste ato representada por seu sócio, SR. MÁRCIO AUGUSTO KVIATKOWSKI, brasileiro, 

casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 65.336.447-7 SSP/SP e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 617.125.159-34, doravante denominada simplesmente 

“CONTRATADA”. 

i. Considerando que, em 08 de março de 2022, foi celebrado entre as Partes o Contrato de 

Prestação de Serviços de Disponibilização de Mão de Obra para Manutenção Predial e 

demais Serviços Inerentes, Incluindo-se Fornecimento de Material (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 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 HCN possui duas caldeiras responsáveis pelo fornecimento de vapor 

quente para as autoclaves da Central de Material Esterilizado (CME), setor que atende as 

demandas da Unidade de Saúde quanto à esterilização de arsenal cirúrgico e produtos 

médico hospitalares relacionados utlizados na assistência prestada, fornecendo 

diariamente itens processados e devidamente esterilizados; 

iii. Considerando a necessidade de profissionais habilitados para operação e manutenção 

das caldeiras/vasos de pressão, em atendimento ao previsto na NR-13 (Caldeiras, Vasos 

de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento); 

iv. Considerando que a CONTRATADA encaminhou Proposta para a contratação mencionada 

no item “iii” acima (documento anexo e parte integrante deste termo aditivo para todos os 

efeitos), bem como que a mesma atende as necessidades do CONTRATANTE, 

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 inclusão junto ao objeto do 

Contrato dos serviços de operação e manutenção de caldeira, através de mão de obra 

especializada alocada na Unidade de Saúde e composta por 02 (dois) profissionais 

especializados e qualificados em operação/manutenção de caldeira (referente a um posto 

de trabalho), com carga horária de 360 (trezentas e sessenta) horas semanais diurnas, na 

escala de 12x36 diurna, de segunda-feira a domingo, pelo valor mesal de R$ 31.922,20 

(trinta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos), tudo nos termos e 

conforme Proposta anexa. 



 
 
 
  

 
 

 

1.2. Em razão do acréscimo tratado no item “1.1” acima, a partir da presente data 

(06/06/2022), o valor da contraprestação mensal devida à CONTRATADA passa a ser de R$ 

350.707,11 (trezentos e cinquenta mil, setecentos e sete reais e onze centavos).   

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

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

cláusulas e condições previstas no Contrato Emergencial 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 Emergencial 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). 

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, 06 de junho de 2022. 

 

 

________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

____________________________________________________________  

KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 

Márcio Augusto Kviatkowski 

  

 

Testemunhas: 

1) ____________________________   2)_______________________________ 

Nome:           Nome:      

R.G.:           R.G.:      

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



PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70

Endereço: Rua Anápolis s/n - Quadra28 - Lote 09-A - Sala 03

Município: Uruaçu-GO

Local de Prestação 

dos Serviços:
Hospital Regional Centro Norte Goiano - Uruaçu

Endereço: Av. Galdino Moreira de Souza, 1230, Residencial Jardim Eldorado

Município: Uruaçu-GO

Contato: Sr. Magalhães

Condição: Conforme regras IMED

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

1

Serviços de  manutenção de Caldeira, através de mão de obra alocado composto por 01 (hum) Posto de Trabalho com carga horária de 360 horas 

semanais diurnas, integrado por 02 (dois) profissionais especializados em operação/manutenção de caldeira na escala de 12x36 diurna de 2a feira a 

domingo, com salário, periculosidade, encargos sociais, benefícios previstos pela legislação, cursos NR10, NR12, NR6 e demais NR´s necessárias, 

exames médicos necessários à função, PCMSO, PPRA, uniforme operacional, EPI´s como bota, capacete, óculos de segurança, protetor auricular, etc., 

EPC´s como cones e fita de sinalização, ferramental para o desempenho das funções como chaves de boca, chaves estrela, chave canhão, alicate, 

chaves de fenda, chave grifo, torno e demais ferramentas necessárias ao desempenho da atividade.

mês 1  R$     31.922,20  R$                     31.922,20 

TOTAL SERVIÇOS  R$                     31.922,20 

 Valor da Proposta 

R$ 31.922,20

Observações:

1) Impostos Inclusos

2) Validade da Proposta: 30 dias

3) Mobilização: 2 (dois) dias úteis

4) Preço considerado para contrato minimo de

36 (trinta e seis) meses

São Paulo-SP, 31 de maio de 2022

KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

MÁRCIO AUGUSTO KVIATKOWSKI
Diretor

PROPOSTA COMERCIAL N° 0048/2022-KMA

Obs.: No valor total acima estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como, mas não se limitando, a salários, benefícios, encargos sociais, ferramentas e equipamentos, despesas com refeição, impostos, tributos e demais custos 

associados.

Não incluso materiais para manutenção da caldeira (preventiva e corretiva)
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