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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº 006/2020 

LABORATORIO E CENTRO CLÍNICO EIRELI (CLIMT) 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

Pelo presente Instrumento, de um lado, 

CONTRATANTE: 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 em Trindade-GO, à Rua 3, nº 200, Jardim Primavera, CEP.: 75390-

334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47), neste ato representado na forma do seu 

Estatuto Social; e, de outro, 

CONTRATADA (CLIMT): LABORATÓRIO E CENTRO CLÍNICO EIRELI, 

empresa individual de responsabilidade limitada estabelecida na Avenida 

Paranaíba, nº 539, Quadra 56, Lote 106, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 

74.020-010, inscrita no CNPJ: 19.169.504/0001-68, neste ato representada por 

seu titular, Sr. Alexandre Monteiro Pena, portador da Cédula de Identidade RG. 

nº 3148558 DGPC/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 659.722.101-00. 

- CONSIDERANDO QUE: 

i. Em 01º de abril de 2020, foi celebrado entre as Partes, por um período de 12 

(doze) meses, o Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional 

(o “Contrato”), tendo como objeto a prestação de serviços de elaboração do 

PCMSO e do PPRA, bem como a realização do ASO para as atividades 

laborativas desempenhadas pelos colaboradores do Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos (HUTRIN); 
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ii. Em 27 de abril de 2020, as Partes firmaram o Primeiro Termo Aditivo ao 

Contrato para fins de incluir ao seu objeto os exames laboratoriais de 

Creatinina e Beta HCG;  

iii. No dia 20 de agosto, foi firmado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato para 

fins de corrigir erro material na data de término do seu período de vigência; 

iv. Para fins de cumprimento das normas legais e regulamentadoras trabalhistas 

e previdenciárias, torna-se imprescindível a contratação de empresa 

especializada para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais 

de Trabalho (LTCAT) e Laudo de Insalubridade para Unidade de Saúde;    

v. O CONTRATANTE, em razão da especificidade e abrangência do escopo, 

bem como com espeque em seu Regulamento de Compras e Contratações 

de Serviços, realizou 3 (três) cotações para contratação aqui tratada e, após 

análise das propostas, restou verificada que a melhor proposta comercial foi 

apresentada pelo atual prestador de serviços de medicina ocupacional da 

Unidade de Saúde (CLIMT) – a “Proposta”, documento anexo e parte 

integrante deste termo aditivo para todos os efeitos; 

vi. A Proposta encaminhada pela CLIMT atende as necessidades do 

CONTRATADO e, consequentemente, da própria Unidade de Saúde; e 

vii. Desejam, as Partes, de comum acordo, formalizar a contratação Laudo Técnico 

das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e Laudo de Insalubridade 

para Unidade de Saúde. 

RESOLVEM as Partes celebrar o TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO, doravante simplesmente denominado “Instrumento”, conforme as 

seguintes cláusulas e condições: 

1. OBJETO:   

1.1. O presente Instrumento tem por objeto acrescentar os serviços de 

elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) 

e Laudo de Insalubridade, conforme termos e condições constantes na Proposta 
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anexa e também abaixo relacionadas: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: A prestação dos serviços contempla as 

seguintes atividades: elaboração dos documentos legais em Segurança e Saúde 

no Trabalho Sem Coordenação, Laudo Técnico das Condições Ambientais de 

Trabalho LTCAT, e Laudo de Insalubridade – que será realizado no Hospital 

Estadual de trindade – HITRIN. 

Elaboração do LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. 

O parágrafo 3º do Art. 58 da Lei 8213/91 com o texto dado pela Lei 9528/97. 

Objetivo LTCAT - Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, tem 

como objetivo indicar a existência ou não de exposição do trabalhador aos 

agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. 

Físicos: agentes como radiações, ruídos, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas muito altas ou muito baixas, entre outros; 

Químicos: possibilidade de contato por via respiratória, pela pele ou por 

ingestão, com agentes químicos como óleos, tintas, poeira, fumo, chumbo, cloro, 

mercúrio; 

Biológicos: exposição às bactérias, fungos, parasitas e/ou vírus, com potencial 

para causar danos à saúde do trabalhador, assim como a microrganismos e 

parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas existentes nas atividades 

relacionadas. 

Laudo de Insalubridade: E um documento que avalia se os empregados de um 

determinado estabelecimento que trabalham expostos a agentes físicos, 

químicos ou biológicos capazes de causar danos à sua saúde, considerando os 

limites máximos de tolerância estabelecidos pela legislação vigente na Norma 

Regulamentadora nº 15. 

Objetivo do Laudo Técnico de Insalubridade: O laudo técnico de 

insalubridade serve para estabelecer se os empregados têm direito a receber o 

adicional de insalubridade, que varia entre 10%, 20% ou 40% do salário-mínimo, 

dependendo do agente prejudicial a que estão expostos. 

https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
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Seu objetivo é assegurar tanto o pagamento do adicional aos trabalhadores que 

fazem jus a ele quando evitar a percepção indevida do benefício. Além disso, 

pode ser utilizado como base para uma ação na empresa no sentido de tentar 

neutralizar ou reduzir os agentes nocivos e assim, melhorar o ambiente de 

trabalho. 

  

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: A prestação dos serviços contempla as 

seguintes atividades: elaboração dos documentos legais em Segurança e Saúde 

no Trabalho Sem Coordenação, Laudo Técnico das Condições Ambientais de 

Trabalho LTCAT, e Laudo de Insalubridade – que será realizado no Hospital 

Estadual de trindade – HITRIN. 

 

Elaboração do LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. 

O parágrafo 3º do Art. 58 da Lei 8213/91 com o texto dado pela Lei 9528/97. 

Objetivo LTCAT - Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, tem 

como objetivo indicar a existência ou não de exposição do trabalhador aos 

agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. 

 

Físicos: agentes como radiações, ruídos, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas muito altas ou muito baixas, entre outros; 

 

Químicos: possibilidade de contato por via respiratória, pela pele ou por 

ingestão, com agentes químicos como óleos, tintas, poeira, fumo, chumbo, cloro, 

mercúrio; 

 

Biológicos: exposição às bactérias, fungos, parasitas e/ou vírus, com potencial 

para causar danos à saúde do trabalhador, assim como a microrganismos e 

parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas existentes nas atividades 

relacionadas no referido anexo. 

 

Laudo de Insalubridade: E um documento que avalia se os empregados de um 

determinado estabelecimento que trabalham expostos a agentes físicos, 

https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
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químicos ou biológicos capazes de causar danos à sua saúde, considerando os 

limites máximos de tolerância estabelecidos pela legislação vigente na Norma 

Regulamentadora nº 15. 

 

Objetivo do Laudo Técnico de Insalubridade: O laudo técnico de 

insalubridade serve para estabelecer se os empregados têm direito a receber o 

adicional de insalubridade, que varia entre 10%, 20% ou 40% do salário-mínimo, 

dependendo do agente prejudicial a que estão expostos. 

Seu objetivo é assegurar tanto o pagamento do adicional aos trabalhadores que 

fazem jus a ele quando evitar a percepção indevida do benefício. Além disso, 

pode ser utilizado como base para uma ação na empresa no sentido de tentar 

neutralizar ou reduzir os agentes nocivos e assim, melhorar o ambiente de 

trabalho. 

  

1.2. Os valores devidos pelos serviços mencionados no item “1.1” acima 

passam a integrar o Contrato e são aqueles constantes na Proposta anexa e 

abaixo relacionados, sendo devidos, em parcela única, quando da entrega e 

aceite dos respectivos laudos:  

 

 

1.3. Os serviços aqui acrescidos deverão ser realizados sempre quando 

houver qualquer alteração nas condições e/ou ambiente de trabalho que possam 

impactar em novos riscos ocupacionais. 

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 Primeiro e 

Segundo Termo Aditivo que não tenham sido expressamente alteradas por este 

https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/05/quem-tem-direito-ao-adicional-de-insalubridade.html


Página 6 de 6 
 

 

Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições contidas no Contrato 

e/ou em seu Primeiro e Segundo Termo Aditivo 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 assinatura. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Instrumento Contratual em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as 2 (duas) testemunhas 

identificadas abaixo, para que produza os efeitos jurídicos desejados. 

Trindade, 27 de novembro de 2021. 

 

_________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

__________________________________________________________ 

LABORATÓRIO E CENTRO CLÍNICO EIRELI 

Alexandre Monteiro Pena 

Testemunhas: 

1) __________________       2)____________________ 

Nome:                   Nome:      

R.G.:                  R.G.:      

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



Economize com os exames, agilidade 
e qualidade. 

 

Segue orçamento! 
 
 

HUTRIN 
CARLOS JOSÉ  

(62) 98223 – 8980   

SERVIÇOS  VALORES 
LAUDO DE INSALUBRIDADE  R$ 2.200,00 
LTCAT - Laudo Técnico da Condições 
Ambientais do Trabalho  R$ 1.600,00 

 

1 – A dosimetria de ruído é feita da seguinte forma – é utilizado um equipamento para aferição do ruído durante a jornada 

de trabalho da função na qual será feito o laudo, e posteriormente é emitido um relatório dessa aferição. 

 

2 – Analise química dos produtos utilizados – é feita através de amostradores que ficará no colaborador durante um certo 

período, esses amostradores serão enviados para análise em laboratório especializado para que seja emitido relatório 

indicando nível do colaborador (indicando desta forma se é insalubre ou não).  

  
A CLÍNICA CLIMT dispõe de Serviços Ocupacionais, Vacinas, Engenharia e Laboratoriais para atender as empresas e 
seus funcionários. 

 
Vantagens 
 
Documentação elaborada conforme eSocial; 
 

Economia e Agilidade na entrega dos resultados dos exames; 

Transportes de passageiros tem sua parada na porta da clínica; 

Formas de pagamento (Dinheiro, Faturado ou Cartão de débito/crédito); 

Enviamos relatório de “Controle de Periódicos” dos funcionários; 
 

Fazemos “Campanhas de Vacinação e Exames”, Gesto Vacinal e atendimentos médicos e exames 

complementares e laboratoriais, treinamentos e cursos na sua empresa; 

Exames são realizados na clínica. 
 
Programas e Laudos 
 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
 

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; 

LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho; 
 
Inspeção em Vasos de Pressão – NR 13; 
 

Avaliação de documentação; 

Prontuário de equipamento; 

Projetos. 

Cursos, Treinamentos ou Capacitações. 
 



NR 05 – CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; NR 

06 – Treinamento sobre EPI guarda e conservação; 
 

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva; NR 

35 – Trabalho em altura; 

 

NR 13 e outros; 
 
Agende a sua Campanha de Vacinação ou venha até a CLÍNICA CLIMT para vacinar contra a gripe! Temos várias vacinas 

Adulto e Infantil para imunizar a todos contra a Gripe, Meningite ACWY, Meningite B, Meningite C, HPV, Catapora, 

Caxumba, Hepatites, Rotavírus, Pneumonia, Poliomielite, Sarampo, Difteria, Tétano, Coqueluche, Tuberculose, Rubéola, 

Herpes Zoster, Febre amarela e outras. 

 
Engenharia, Perícias, Medicina e Segurança do Trabalho 
 
(62) 99152-6724 watsapp José Raimundo 
 
(62) 3225-7648 
 
e-mail: climt.comercial@gmail.com 
 
Vacinas (Imunização) e Laboratório de Analises Clínicas 
 
(62) 99132-8051 watsapp Aliny / Alice Cristina 
 
(62) 3225-7343 
 
e-mail: climt.vacinas@gmail.com 
 
Psicologia, Fonoaudiologia, Consulta com Especialidades, Raios X, Ultrassonografias, Tomografias e Ressonâncias 

 
(62) 9926-7343 watsapp Elizangela 
 
(62) 3225-7373 
 
e-mail: climt.gerencia@gmail.com 
 
 

Unidade Centro: 
 

Avenida Paranaíba, 539, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74.020-010 
 

Segunda à Sexta-feira, 07:30 às 17:00 horas. 
 
 

Unidade Aeroporto: 
 

Avenida República do Líbano esquina com a Rua 25 A n° 333, Setor Aeroporto. CEP: 74.070-150 
 

Segunda à Sexta-feira, 07:30 às 17:00 horas. 
 
Sábado, 07:30 às 11:30 horas (Única clínica de Medicina do Trabalho que abre aos sábados). 

  
Estamos à disposição para esclarecimentos, se desejar solicite uma visita. 
 
 
 

Goiânia, 22 de Outubro de 2020. 
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