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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER – Nº 

015/2019 

 

 

IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 

 

E 

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

Pelo presente Instrumento, 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 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 “LOCATÁRIO”; e, de outro 

lado,  

IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI, com sede na Avenida Leste Oeste, 

Quadra 03, Lote 03, Vila Ibajá, Goiânia-GO, CEP 74550-480, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

20.113.199/0001-71, neste ato representada na forma atualizada de seu Contrato Social, 

doravante denominada simplesmente “LOCADORA”. 

- Considerando a necessidade de locação de um container escritório para funcionamento do 

setor de engenharia clínica do Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos 

(HETRIN), tendo em conta que o atual container utilizado é disponibilizado por empresa 

contratada que deixará de prestar serviços na referida Unidade de Saúde; e 

- Considerando que, em pesquisa de mercado realizada pelo LOCATÁRIO, a atual LOCADORA 

foi a empresa que apresentou a melhor proposta de preço para locação de 1 (um) container 

escritório e que a mesma atende, inclusive tecnicamente, as necessidades do LOCATÁRIO, 
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têm entre si justo e contratado firmar o presente SEGUNDO 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 de 1 (um) container 

escritório junto ao objeto do Contrato de Locação de Container pelo valor de aluguel mensal 

de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme e nos termos dispostos na Proposta 

anexa. 

1.2. Em razão da inclusão mencionado no item “1.1” acima, o valor mensal de locação 

devido pelo LOCATÁRIO à LOCADORA passa, após a instalação do equipamento, a ser de R$ 

1.930,00 (um mil, novecentos e trinta reais.  

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. 
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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. 

Trindade-GO, 29 de junho de 2022. 

___________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

__________________________________________________________________ 

IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 

 

 

Testemunhas: 

 

1) _______________________            2)__________________________ 

Nome:                    Nome:      

R.G.:                   R.G.:      

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

 



Ideal Containers Indústria Metalúrgica Eireli
Av. Leste Oeste, qd 3, lt 3 – Vila Abajá – Goiânia – GO. CEP 74550-480

 
                                                                                                            

  Goiânia, 24/06/2022
 

                                A/C de João,

Um  (1)  contêiner  escritório  de  6x2,4m  e  2,6m  de  altura  SEM
banheiro;  forração em PVC e  isolamento  térmico  por  placas  de
isopor;  uma porta de entrada de 0,9x2,1m em chapa de contêiner;
uma  janela  de  1x1m  em  vidro  temperado  com  grade;  um
interruptor,  duas  luminárias,  cinco tomadas;  um AC SPLIT  9.000
btus; piso em madeira naval; e pintura na cor cinza platina.

Mensalidade:

R$ 880,00 
 

                                                           
Cliente:  IMED  –  Instituto  de  Medicina,  Estudos  e  Desenvolvimento  CNPJ
19.324.171/0004-47

Frete: CIF  para Rua 03,  281,  qd 04 lt  10,  Jardim Primavera,  Trindade – GO,   CEP
75.390-334.

Prazo de entrega: até 15 dias após a aprovação do orçamento.

Forma de pagamento: Paga pra usar, via boleto ou TED.

Atenciosamente,
Daniel Augusto Preto – (62) 3294-3807 / 98108-5840 whatsapp
www.idealcontainers.com.br


		2022-06-29T16:46:24-0300
	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI:20113199000171


		2022-06-29T16:56:11-0300
	ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES:25991325847




