
 
 
 
  

 
 

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

027/2022  

 

L2D TELEMEDICINA 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, 

L2D TELEMEDICINA LTDA., com sede na Rua 3.300, nº 360, Sala 108 B-50, Centro, 

Balneário Camboriú-SC, CEP.: 88.330-272, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

26.193.419/0001-09, neste ato representada por seu sócio, LEANDRO NUNES DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 

23.053.659-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 173.267.718-60, doravante 

denominada simplesmente “CONTRATADA”. 

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

Contrato de Prestação de Serviços de Implantação, Gestão e Operação do Serviço 

de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) - (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, a partir do dia 01/02/2023, os exames de Ressonância 

Magnética e Mamografia, anteriormente realizados externamente, passarão a ser 

executados na Unidade de Saúde com equipamentos próprios, devendo a 

CONTRATADA disponibilizar apenas as equipes e os insumos necessários, bem como 

elaborar os respectivos laudos; 

iii. Considerando a necessidade de inclusão junto ao objeto do Contrato, também a 

partir do dia 01/02/2023, do laudo de encefalograma (EEG) como meio de auxiliar a 

equipe médica na constatação de morte encefálica do paciente; e 

iv. Considerando que a CONTRATADA encaminhou Proposta Comercial para os 

serviços mencionados nos itens “ii” e “iii” acima (a “Proposta” – documento anexo e 

parte integrante deste termo aditivo para todos os efeitos) e que a mesma atende as 

necessidades do CONTRATANTE, 

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente QUINTO 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, a partir do dia 01º 

de fevereiro de 2023, dos serviços não médicos e dos laudos de ressonância 

magnética e mamografia, bem como do laudo de encefalograma (EEG) para fins de 

auxiliar a equipe médica na constatação de morte encefálica do paciente junto ao 

objeto do Contrato, tudo nos termos e conforme valores dispostos Proposta anexa. 



 
 
 
  

 
 

 

1.2. A realização externa dos exames de ressonância magnética e mamografia 

permanecem no objeto do Contrato apenas como retaguarda no caso e pelo período 

em que os aparelhos correspondentes estiverem indisponíveis para uso, sendo certo 

que referidos exames externos somente poderão ser realizados, sob pena de não 

pagamento, mediante aprovação da Diretoria Técnica do HCN. 

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) com eficácia desde a data de assinatura do Contrato. 

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, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

_____________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

_____________________________________________________ 

L2D TELEMEDICINA LTDA  
Leandro Nunes dos Santos 

 

Testemunhas: 

 

1) _________________________   2)________________________ 

Nome:           Nome:      

R.G.:            R.G.:      

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



 

Filial 
São Paulo - SP 

Matriz 
Camboriú - SC 

Filial 
Novo Hamburgo - RS 

 

São Paulo, 26 de Janeiro de 2023. 
 

Ao 
IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 

GESTÃO E OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO – SADT 
 

Razão Social: L2D TELEMEDICINA LTDA 
CNPJ/CPF: 26.193.419/0001-09 
Inscrição Estadual: ISENTO 
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400 - 15º Andar - Sala 152-A - São Paulo - SP 
Pessoa de Contato: LUCAS SCHNEIDER 
Telefone: (011) 2978-3844 
E-mail: licitacoes@l2d.com.br 
Contato: LUCAS SCHNEIDER 
Dados Bancários:  
BANCO: SICOOB – 756   AG: 3069        C/C: 136821-4 
 
Tabela 1 – Serviços Não Médicos.  

Tabela 1 – Serviços Não Médicos. 
Item Descrição Número de 

profissionais 
Valor Mensal  
de Locação 

1 Equipe de Técnicos de Ressonância Magnética (EQUIPE 12 
Horas de segunda a sexta). 

4  R$       19.680,00  

2 Equipe de Técnicos de Enfermagem para Ressonância 
Magnética (EQUIPE 12 H de segunda a sexta).  

4  R$       16.800,00  

3 Equipe de Técnicos de Mamografia (EQUIPE 12 H de 
segunda a sexta). 

3  R$       14.760,00  

Valor total Serviços não médicos  R$       51.240,00  

 

Tabela 2 – Laudos.  

Tabela 2 - Laudos 
Item Descrição do exame Valor Unitário  

1 Laudo de exame de Ressonância COM INSUMOS  R$ 76,00  

2 Laudo de exame de Ressonância CONTRASTADA COM INSUMOS  R$ 277,60  

3 Laudo de exame de mamografia COM INSUMOS  R$ 36,80 

4 Laudo de exame de EEG MORTE ENCEFÁLICA  R$ 960,00  
 

  
 

 
LUCAS SCHNEIDER 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

LUCAS 
SCHNEIDER:009
03940035

Assinado de forma digital por LUCAS 
SCHNEIDER:00903940035 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=VideoConferencia, ou=23087030000182, 
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), 
cn=LUCAS SCHNEIDER:00903940035
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