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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – Nº 021/2019 

 

 

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE 

SAÚDE LTDA 

 

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 “CONTRATANTE”; e, 

de outro lado,  

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

58.921.792/0001-17, com sede social na Av. Paulista, nº 509, 17º andar, conjs. 

1709 a 1712, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP.: 01311-910, neste ato 

representado por sua sócia, RENATA NEVES DE MATOS ANTUNES, brasileira, 

casada, arquiteta, inscrita no CPF/MF sob o nº 295.034.928-58, portadora da 

Cédula de Identidade RG n° 28.452.068-8 SSP/SP, residente e domiciliada na 

Clicksign 9a26a77b-6651-4e3d-a25d-30d483ac52a8



 

Página 2 de 4 
 

 
 

Rua São Paulo Antigo, nº 500, Apto 73-A, Real Parque, CEP.: 05684-011, São 

Paulo/SP, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”. 

- Considerando que a vigência do Contrato de Prestação de Serviços de 

Serviços de Desenvolvimento de Projeto de Gestão Estratégica de Custos e de 

Melhoria Contínua de Resultados (o “Contrato”) tem como nova data de término 

o dia 24/10/2022 (cf. objeto do “Segundo Termo Aditivo”) e o interesse das 

Partes em já renová-lo até o dia 25 de agosto de 2023; e 

- Considerando, ainda, que as Partes desejam, de comum acordo, após 

decorrido mais um ano de vigência contratual (o terceiro), reajustar o valor atual 

da contraprestação mensal, a partir do mês de novembro de 2022, 

têm entre si justo e contratado firmar o presente TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir 

especificadas.  

1.  OBJETO:   

1.1. Pelo presente Instrumento, as Partes formalizam a prorrogação do prazo 

de vigência do Contrato até o dia 25 de agosto de 2023. 

1.2. Este Instrumento tem ainda por objeto o reajuste, a partir do mês de 

novembro de 2022, do valor da contraprestação mensal com base no índice 

IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses, qual seja: 8,25%.  

1.3. Em razão do reajuste mencionado no item “1.2” acima, o valor da 

contraprestação mensal passa a ser de R$ 7.156,58 (sete mil, cento e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), a partir do mês de 

novembro de 2022. 
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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). 

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 Contrato, ele 

produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data 
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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, 11 de outubro de 2022. 

 

___________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA  

Renata Neves de Matos Antunes 

 

 

Testemunhas: 

1)________________________              2)__________________________ 

Nome:               Nome:      

R.G.:                R.G.:      

C.P.F:               C.P.F.:      
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Hash do documento original (SHA256): 843406bb0fe9840b549702090118dc4ad08cf17529d2b82b3bbca47c36b40b11

Assinaturas

Stênio Viana Silva

CPF: 231.859.508-95

Assinou como testemunha em 11 out 2022 às 15:20:03

Renata Neves de Matos Antunes

CPF: 295.034.928-58

Assinou como contratada em 13 out 2022 às 09:31:55

Alexandre Koslovsky Soares

CPF: 259.913.258-47

Assinou como contratante em 11 out 2022 às 16:35:56

Log

11 out 2022, 15:17:19 Operador com email contratos@planisa.com.br na Conta e468930c-f52f-4d89-a8f2-

938c75194cb3 criou este documento número 9a26a77b-6651-4e3d-a25d-30d483ac52a8. Data

limite para assinatura do documento: 14 de outubro de 2022 (17:06). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

11 out 2022, 15:17:23 Operador com email contratos@planisa.com.br na Conta e468930c-f52f-4d89-a8f2-

938c75194cb3 adicionou à Lista de Assinatura:

contratos@planisa.com.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Stênio Viana Silva e CPF 231.859.508-95.

11 out 2022, 15:17:23 Operador com email contratos@planisa.com.br na Conta e468930c-f52f-4d89-a8f2-

938c75194cb3 adicionou à Lista de Assinatura:

renata@planisa.com.br para assinar como contratada, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Renata Neves de Matos Antunes e CPF

295.034.928-58.

11 out 2022, 15:17:23 Operador com email contratos@planisa.com.br na Conta e468930c-f52f-4d89-a8f2-

938c75194cb3 adicionou à Lista de Assinatura:

alexandre.soares@lemelaw.com.br para assinar como contratante, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Koslovsky Soares.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 13 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.
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11 out 2022, 15:20:03 Stênio Viana Silva assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail

contratos@planisa.com.br. CPF informado: 231.859.508-95. IP: 201.68.57.160. Componente de

assinatura versão 1.381.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 out 2022, 16:35:56 Alexandre Koslovsky Soares assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail

alexandre.soares@lemelaw.com.br. CPF informado: 259.913.258-47. IP: 177.102.84.143.

Componente de assinatura versão 1.381.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 out 2022, 09:31:55 Renata Neves de Matos Antunes assinou como contratada. Pontos de autenticação: Token via E-

mail renata@planisa.com.br. CPF informado: 295.034.928-58. IP: 179.109.197.166. Componente

de assinatura versão 1.381.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 out 2022, 09:31:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

9a26a77b-6651-4e3d-a25d-30d483ac52a8.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9a26a77b-6651-4e3d-a25d-30d483ac52a8, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 13 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.
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