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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Nº 

013/2020 

 

 

MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, 

CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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 em Trindade-GO, à Rua 3, nº 281, Quadra 04, Lote, 

10, Jardim Primavera, CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47), neste ato 

representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado simplesmente 

“CONTRATANTE”; e, de outro lado,  

MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 32.650.036/0001-07, 

estabelecido SCN, Quadra 01, Bloco F, Sala 1404, Ed. América Office Tower, Asa Norte, 

Brasília/DF, CEP: 70.711-905, e-mail: comercíal@mundodigitalcd.com.br, neste ato 

representada na forma do seu contrato social por seu sócio, SR. SERLEY BATISTA ÁLVARO, 

brasileiro, administrador, casado em regime de separação total de bens, portador do RG 

nº 1580467 SSP/DF e inscrito no CNPJ/MF nº 692.595.181-72, residente e domiciliado à 

SQS 408, Bloco L, apto. 305, Asa Sul, Brasília/DF, doravante denominada simplesmente 

“CONTRATADA”. 

- Considerando que as Partes firmaram no dia 05 de agosto de 2020, o Contrato de 

Prestação de Serviços de Segurança e Alta Disponibilidade – TI (Certificação Digital) – 

(o “Contrato”), para fins de operacionalização do prontuário eletrônico único integrado 



 

Página 2 de 4 
 

 
 

junto ao Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – 

HUTRIN, tendo em conta que tendo em conta que o CONTRATANTE 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 037/2019 – SES / GO); 

- Considerando que houve um erro material na numeração do Contrato;  

- Considerando, ainda, que, após ter recebido inicialmente a verba de investimento para 

178 (cento e setenta e oito) licenças, a Unidade de Saúde necessita de mais 40 

(quarenta) licenças para operacionalização do Prontuário Único, que estão assim 

divididas: 

a) 31 (trinta e uma) licenças para utilização dos profissionais da Unidade de 

Terapia Intensiva (uti), aberta posteriormente ao pedido de investimento inicial; e 

b) 9 (nove) licenças para uso dos médicos autorizadores da ses/go, em 

atendimento à determinação contida no Ofício nº 896/2020-SES, recebido no dia 

30/12/2020, no qual é solicitado acesso ao prontuário eletrônico e assinatura por 

certificação digital para os referidos médicos autorizadores.   

- Considerando, também, que a certificação digital para fins de cumprimento da Portaria 

nº 046/2019-SES é realizada pela empresa representante MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., 

inscrita no CNPJ/MF nº 32.650.036/0001-07, estabelecido SCN, Quadra 01, Bloco F, 

Sala 1404, Ed. América Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.711-905, 

conforme Nota Técnica ora anexada; 

- Considerando, por fim, a autorização dada pela SES para aquisição das licenças 

adicionais acima mencionadas (Ofício nº 1573/2021 – SES, cf. documento anexo); 
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RESOLVEM as Partes celebrar o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, doravante 

simplesmente denominado “Instrumento”, conforme as seguintes cláusulas e condições:  

1.  OBJETO:   

1.1. O presente Instrumento tem por objeto corrigir o número do Contrato (de 023/2019, 

para 013/2020), passando o seu preâmbulo a viger com a numeração contida no 

preâmbulo deste Instrumento. 

1.2. Este Instrumento tem ainda como objeto acrescentar mais 40 (quarenta) licenças 

ao Contrato, conforme e nos termos da Proposta anexa e da tabela baixo colacionada. 

 
* Valor Unitário do Suporte Operacional: R$ 13,69444 X 40 (quarenta) certificados = R$ 
547,78 

** Preço Total para 12 (doze) meses = R$ 6.573,33 
 
 
 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

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

cláusulas e condições previstas no Contrato que não tenham sido expressamente 

alteradas por este Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições previstas 

no Contrato e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste 

Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 
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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, 15 de fevereiro de 2021. 

______________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

______________________________________________________________ 

MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 

Serley Batista Álvaro 

 

Testemunhas: 

1) _____________________            2)________________________ 

Nome:                   Nome:      

R.G.:                   R.G.:      

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

SERLEY BATISTA 
ALVARO:69259518172

Assinado de forma digital por 
SERLEY BATISTA 
ALVARO:69259518172 
Dados: 2021.02.15 16:49:58 -03'00'

ANDRE FONSECA 
LEME:275226198
58

Assinado de forma 
digital por ANDRE 
FONSECA 
LEME:27522619858



 

SCN Quadra 01, Bloco F Sala 1404 Ed. America Office Tower Asa Norte, Brasilia - DF CEP 
70.711-905 

+55 61 3877-3872 
www.mundodigitalcd.com.br 

Brasília, 05 de agosto de 2020 

 

Nota Técnica 

 

Através do contrato 0153/2020 a Mundo Digital forneceu equipamento dois 

Hardware Module Security - HSM para funcionamento em redundância, aonde serão 

realizadas a emissão e armazenamento dos certificados digitais para o projeto de 

Saúde Digital da SES GO, em consonância com Portaria nº 1046/2019 – SES/GO. 

O equipamento adquirido faz parte de um contrato que inclui suporte, 

integrações e manutenção, dessa forma não será possível realizar a integração de 

emissão dos certificados com outra certificadora, haja vista que a integração é única 

e bilateral. Está sob a responsabilidade contratual da Mundo Digital a manutenção e 

suporte e a emissão de certificados que não fazem parte da solução, outras 

contratações de terveiros, irá impedir que possamos atender as demandas técnicas 

contratuais e garantir o suporte técnico contratado. A aquisição dos equipamentos foi 

realizada via serviço,  onde os equipamentos são de propriedade da empresa MUNDO 

DIGITAL que disponibiliza seu uso, com segurança,  alta disponibilidade e suporte 24 x 

7, não  sendo possível transferir, compartilhar e/ou seder acesso a terceiros por força 

contratual conforme contratação citada acima. 

Ressalto que a solução integra, equipamentos, sistemas de integração, sistema 

de certificação e o certificado digital em si, que por estar em HSM tem características 

de emissão diferenciadas. 

 

Diante do exposto e para preservar a total integridade e segurança do projeto, 

não será permitida a emissão de certificados digitais de  qualquer outra Autoridade 

Certificadoras que não seja a empresa contratada para fornecimento do HSM. 

 

Atenciosamente, 

 

Roberta Rodrigues P. Cardoso 

Diretora de Operação 

ROBERTA RODRIGUES PEREIRA 
CARDOSO:92071856104

Assinado de forma digital por ROBERTA 
RODRIGUES PEREIRA CARDOSO:92071856104 
Dados: 2020.08.05 16:27:54 -03'00'
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

 
 
 

Ofício nº 1573/2021 - SES
 

Goiânia, 05 de fevereiro de 2021.
 
 
 

Senhor Diretor Presidente 
André Silva Sader 
Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED 
Rua Itapeva, 202, Conj. 33, 34 e 35 
Bela Vista – CEP. 01332-000 – São Paulo/SP

diretor.presidente@imed.org.br 
alexandre.soares@lemelaw.com.br 
secretaria@hospital-hutrin.org.br

 

 
Assunto: Ref. Pedido de Investimento Complementar – Projeto: Saúde Digital - Projeto Prontuário Único com
Base Unificada - Certificação Digital
 
 

Senhor Diretor Presidente, 
 

 
Após cumprimentá-lo e em resposta ao Ofício IMED-GO nº 13/2021, onde este Instituto de

Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, atual gestor do Hospital Estadual de Urgências de Trindade
Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN (contrato de gestão nº 037/2020), requereu o repasse da verba de R$
5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a título de investimento, para o licenciamento de 40 (quarenta)
certificados digitais com garantia de reposição, informo que o valor foi aprovado e o contrato pode ser
formalizado junto a empresa fornecedora da solução.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATO RICARDO ALVES, Superintendente, em
05/02/2021, às 14:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.



13/02/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000018293285 - Ofício

file:///F:/Imed/Goiás/Hutrin/Contratos Terceiros/Contratos Definitivos/Mundo Digital - Certificação Digital/Oficio_000018293285.html 2/2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000018293285 e o código CRC 3C6580CB.

 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
RUA SC-01 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - CEP 74860-270 - GOIANIA - GO - S/C

 

Referência: Processo nº 202100010002351 SEI 000018293285



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Proposta Comercial 
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Brasília, 18 de Janeiro de 2020. 
 

1. Abertura de Proposta 
 
 
 
 
Ao IMED GO  
Unidade: O Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos 
(HUTRIN) 
Referência: CONTRATO 023/2019 
 
A empresa MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, 
CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
32.650.036/0001-07, inscrição estadual número 0789813200110, sediada no endereço 
SCN Quadra 01, Bloco F Sala 1404, Edifício América Office Tower, Asa Norte, CEP: 70.711-
905, vem pela presente apresentar sua proposta de preços. 
 

 
 

 
 
A proposta tem prazo de 30 (Trinta) dias.  
 
 
 
 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Roberta Cardoso 
Diretora Operacional 
roberta@mundodigitalcd.com.br 

 
 
 
 
 
 
 

ROBERTA RODRIGUES PEREIRA 
CARDOSO:92071856104

Assinado de forma digital por ROBERTA 
RODRIGUES PEREIRA 
CARDOSO:92071856104 
Dados: 2021.01.18 16:34:18 -03'00'
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2. Termo de Confidencialidade 
 

 

Todas as informações, contidas ou reveladas neste documento, a partir daqui referenciadas 
apenas como “informações confidenciais”, são de propriedade do Mundo Digital CD. Estas 
informações confidenciais são compartilhadas para fins de avaliação da Proposta Comercial para 
o projeto em questão. A aceitação deste material implica que essas informações confidenciais 
serão usadas somente com esta finalidade, e que as mesmas serão mantidas em sigilo, não serão 
reproduzidas, reveladas a terceiros ou usadas, totalmente ou parcialmente, sem permissão 
expressa e por escrito do Mundo Digital CD.  

© Copyright2013, Mundo Digital CD.  

3.Preços 
 

 
 
Valor total da proposta de R$ 12.173,33 (Doze mil cento e setenta e três reais e trinta e 
três centavos), com todos os as, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer 
natureza ou espécie, encargos sociais, custos diretos e indiretos. 
 
 

4.Serviços contemplados na proposta 
 

 4.1 Assinatura Digital com Garantia de Reposição 
 

 Serviço de assinatura digital eletrônica, para pessoa física padrão ICP-Brasil, tipo A3, com 
validade de 3 (três) anos, compatível com o equipamento instalado na SES GO; 

 Emissões de certificados diretamente no equipamento instalado na SES GO;  
 As emissões presenciais do IMED GO; 
 Garantir a correção e atualização motivadas por falhas técnicas e mudanças originadas de 

diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período de 3(três) anos para o certificado do tipo A3 
contados a partir da data de emissão do certificado, bem como por troca de funcionário 
lotado IMED GO mesmo após a emissão do Certificado Digital, perda, roubo e danos 
ocorridos em decorrências das atividades laborais. 

 Aderência às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil. 
 Procedimentos de Validação, Verificação no prazo máximo 1 hora, salvo impedimentos 

técnicos e/ou documentais; 
 Notificação sobre expiração do certificado com no mínimo 30 dias antes do vencimento; 

 
 
 

ITEM Descrição Detalhamento UNIDADEQTDE. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
1 Serviço de assinatura digital com Garantia de Reposição Serviço recorrente Unitário 40 R$ 140,00 R$ 5.600,00
2 Suporte operacional Serviço recorrente Mensal 12 R$ 547,78 R$ 6.573,33

R$ 12.173,33

IMED - ADITIVO

TOTAL
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             4.2 Serviço de Assinatura com Validade Jurídica – Assinador EASY|DOC 
 

 Plataforma web para assinatura de 
documentos eletronicamente com 
validade jurídica tendo as seguintes 
características: 

 Assinatura de documento nos 
formatos.Doc. .PDF,.XLS. 

 Acesso e assinaturas com certificado 
digital ICP_Brasil; 

 Criação de Fluxo de Assinaturas; 
 Múltiplos usuários; 
 Cadastro de empresa, CNPJ; 
 Múltiplos usuários com níveis de 

acesso e autorização; 
 Controle em tempo real de 

assinaturas; 
 Relatórios dos documentos, com lista 

de participantes status e data; 
 Organização dos documentos em 

pastas; 
 Regra de participante no fluxo; 
 Formato da assinatura em pdf com: 

o Assinatura em lote; 
o Notificações por e-mail; 
o Resumo no final do documento 
o Rodapé 
o QRCode 
o Verificador de Assinatura 

 Fornecer acompanhamento de 
certificados Web ou local com as 
seguintes características: 

o Informar Dados contidos em 
cada certificado digital; 

o Informar a validade do 
certificado; 

o Emitir notificações na tela dos 
certificados a vencer 30/15/7 e 
1 dia antes do vencimento, 
bem como as enviar por e-
mail; 

o capacidade de gerir os 
certificados já existentes, 
individualmente ou em lote; 

 Sistema responsivo; 
 Assinatura Eletrônica 
 Dashboard 
 Assinatura em lote; 
 Validação de documentos assinados 

com HASH; 
 Criação de Pastas 
 Acessos customizados para acesso a 

documentos de organizações; 
 Notificações de documentos 

pendentes; 
 Data limite para assinatura do 

documento; 
 Resumo do documento a ser assinado 

 

 

 4.3 Suporte Operacional 
 

 Serviço de suporte (SAC) ao IMED GO, 
na modalidade 24X7, 24h/dia com 
número 0800 para acionamento, com 
acionamentos ilimitados durante a 
vigência do contrato; 

 Disponibilização de ferramenta de 
acesso remoto para atendimento com 
segurança, criptografia, auditoria e 
gestão com as características abaixo: 

 Encriptação AES 256-Bit end-to-end; 
 RSA com mudança de chave Diffie-

Hellman 
 Autenticação de dois fatores (2FA) 

 Certificação ISO 27001:2013 (gestão 
de segurança de informação) 

 Filtragem de portas 
 Lista negra / lista branca 
 Assinatura do código 
 Auditorias externas de segurança e 

testes de penetração 
 Transparência de funções (sem modo 

de discrição) 
 Criptografia de palavra-passe 
 Proteção contra intrusão por força 

bruta 
 Opção Intranet (somente LAN) 
 Suporte de proxy reverso 
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 Opção de gravação automática de 
sessão 

 Gestão de acesso 
 Sistema de gestão de incidentes (IMS) 
 Logs e responsabilidade 
 Restrição de características 
 Gravação de atendimentos realizados 

através da ferramenta de acesso 
remoto e mantê-los pelo prazo de 6 

(seis) meses após finalização de cada 
acesso remoto; 

 Disponibilização de arquivos do 
acesso remoto mediante solicitação 
formal da Gerência de Tecnologia da 
Informação do IMED GO; 

 Disponibilização de ferramenta on-line 
para abertura e acompanhamento de 
Ordens de Serviço a serem realizadas 
pelo IMED GO; 

 
 

              4.3.1 Suporte de equipe técnica de: 
 

 Nível I - Atendimento receptivo 
telefônico, chat, e-mail e WhatsApp; 

 Nível II - Atendimento Ativo/receptivo 
com acesso remoto; 

 Nível III – Dúvidas Técnicas sobre o 
Certificado Digital através de e-mail e 
ligações. 

 Disponibilização de ferramenta para 
abertura de chamados técnicos via 
internet com disponibilidade 24 X 7. 

 
 

4.3.2 – Premissas básicas de Suporte para atendimento a portaria 1046/2019 
exigidos pela SES GO 
 

 Bloqueio e desbloqueio de acessos 
(férias, afastamentos, demissão) com 
responsabilização jurídica de uso e 
auditoria no certificado e sistemas 
utilizados; 

 Auditoria futura do uso do certificado 
através de HASH de autenticação; 

 Manutenção do certificado no HSM 
instalado na SES GO após a 
expiração; 

 Desbloqueio do certificado após 
tentativas de uso com senha errada; 

 Suporte à Integração de sistemas 
legados e novos para uso dos 
certificados do HSM; 

 Disponibilização de registro 
persistente de eventos (log); 

 Recuperação de registros de uso do 
certificado quando disponível;  

 Definição de diferentes níveis de 
privilégios acesso ao Backup 100% 
cifrado; 

 Suporte 24 X 7 para erros, dúvidas, 
desbloqueios, agendamentos para 
emissão de novos certificados na 
utilização do Certificado Digital no 
PEP; 

 Relatório de uso do certificado; 
 Auditoria por unidade, certificado, 

logs, usabilidade, períodos, sistemas 
acessados, tentativa de acesso 
indevido, inatividade, período de 
utilização e toda e qualquer interação 
realizada através de certificado digital 
no HSM; 

 Atendimento a LGPD em relação ao 
certificado digital e as informações 
contidas nele para cada “owner” de 
cada certificado; 

 
 

5. Dados Mundo Digital CD: 
 

Nome Fantasia: MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
Firma ou Denominação social: MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 
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Inscrição estadual ou municipal: 0789813200110  
CNPJ: 32.650.036/000107 
Endereço: SCN Quadra 01, Bloco F Sala 512  
Edifício América Office Tower. 
Bairro: Asa Norte  
CEP: 70.711-905 Brasília – DF 
E-Mail: comercial@mundodigitalcd.com.br 
Tel.: (61) 3686 1660 
Celular: (61) 981101515  
Apresentamos abaixo, os dados bancários para pagamento mediante depósito 
bancário: 
 
Banco Itaú – 341 
Agência – 0198 
Conta Corrente – 23879-2 

 
 
 

6.Encerramento da proposta 
 
 

 
Encerramos esta proposta comercial e declaramos que nos preços cotados estão 
incluídas todas as despesas, tais como tributos, seguros, transporte, pagamento de 
mão de obra, frete até o destino, seguros, garantia e todos os demais encargos e/ou 
descontos porventura existentes.  
 
Obs.: Considerando a obrigatoriedade de instalação dos certificados digitais 
em HSM contratado como serviço e instalado nas dependências da SES GO 
com integração única para emissão dos certificados digitais, apenas é 
possível a utilização de certificados digitais da empresa integradora e 
fornecedora do HSM. 
 
 
 A proposta tem prazo de 30 dias. 
 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Roberta Cardoso 
Diretora Operacional 
roberta@mundodigitalcd.com.br 

 
 

ROBERTA RODRIGUES 
PEREIRA 
CARDOSO:92071856104

Assinado de forma digital por 
ROBERTA RODRIGUES PEREIRA 
CARDOSO:92071856104 
Dados: 2021.01.18 16:34:45 -03'00'


