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ASSOCIAÇÃO 
SAÚDE EM 
MOVIMENTO 

CONTRATO EMERGENCIAL N!! 005/2021 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE 

PRESIA(,'ÃO UE SERVIÇOS DE lAVANlJERIA HOSPIIAIAI< 

Entre si celebram ASSOCIAÇÃO SAÚDE 

EM MOVIMENTO - ASM e a empresa 

MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL 

E COMERCIAL EIRELI. 

A AS�OtlAÇÃO SAÚIJI: l:M MOVIME:.NIO - ASM, pe!>!,0d 1uríd1td de d11e1lu p1 111ddo, 
ragul.rmanta con,tituíd., inscritil no CNPJ n!! 27.324.279/0001-15, com endereço na Av. 
Tancredo Neves, nll 620, Ed. Mundo Plaza, Sala 2701, Bairro Caminho das Árvores, Salvador -
BA, CEP: 41.820-020, que e!>le !>UU!><.:reve, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito 
µri11c1do, imuito 110 CNPJ/MF !IUU o 11.668.311/0001-40, turn !)ede lld Eslrddd dos Pd<.heto!>, 11!! 
2.811 l'drle, l'dd1etu, Sãu Uu11c,.dlU, Cl:.I' 21'1./31123, 11e!>le dto rep1e!>e11lddt:1 µ01 !'>Ud !>Ó<.lo 
administradora, Sra. Alice Maia Ramos Freitas, brasileira, administradora, CPF: 247.407.647-68, 
doravante denominada CONTRATADA, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM 
firmar o presente tON l l<A I O, de comum acordo, conforme cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CONSIDERANDO que a Associação Saúde cm Movimento ASM Filial Maricá, é responsável 
pela gestão total do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, a partir do dia 19/03/2021, por 
meio do Contrato de Gcst5o n!! 06/2021 celebrado entre esta e o Município de Maricá/RJ, 
publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) em 19/03/2021 e conforme obrigações dE>'ic:rita,; no 
Ofício cll• 112 169/7071, c,ultc,uilo 5t•uc•t,11i<1 Mu11icip,1I ele_, Ci,1úclc• de.• M,Hk,1, que !>egul• <111exo, 
11ern pe:lo prese:r,Le, pdld fin!. de d<11 wriliriuid�de it ge�Lão do l,o�pilal e à ma11ulern,:ão da!> 
atividades deste no.socômio; e 

CONSIDERANDO ainda que o Manual de Compras da ASM, no seu art. 24, 1, possibilita a 
contratação direta para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do Coronavírus; e, que presumem-se atendidos os requisitos de 
situaçãCl de emergênfia, neres,;idacte de pronto atendimento, eJ<istênriii de risc-o a segurança 
das pessoas e hm1taçáo da contratação à parcela necessária ao atendimento e, amda, visando 
ganmtlr a continuidade da prestaç!lo do serviço publico de saude; 

Estabelecem que: 

<:l ÁllSlll A PRIMflRA - 00 OlUFI O: 

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços especializado,; E>m 
LAVANDERIDA de roupa hospitalar de forma contínua em áreas administrativas e assistenciais, 
internas e externas, visando atendimento ao Contrato de Gestão n!? 006/2021, celebrado entre 
o CONTRATANTE e o MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ.

Pa1á1:1afo primeiro O 'iNviço obJP'l<> dPSlP tONTRAíO dPvNâ .,.., f'1tf'rulado ria<; 
dependência, da CONTRATADA, para lavagem da, roupa, coletadas; no Ho,pital Municipal Dr. 
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Ernesto Che Guevara, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 9, São José de lmbassai, 

Maricá/RJ. 

Parágrafo segundo - li wrví\.O ol,JE->lo df'<,le fONIRAfO envolve c1 lc1vc11i:ern dc1«. roupc1<, 

hnspitalares, rnm o devido prnressamentn ele ro11pa1. e terldn& em geral, em todas suas ot,1pa!., 

dosdf! sua utilização atf' rPtorno, E>m pE>rfE>itas rnndiçôE>s dE> reuso, sob o prisma higiênico 

sanitário adequado, incluindo a coletagem, lavagem, secagem, calandragem e/ou passadoria 

da roupa limpa, costuraria e transporte. 

Parágrafo terceiro - Fica estabelecido que todos os equipamentos e insumos necessários para 

a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONlRATADA. 

Parágrafo quarto - Fie.a estabclcc.ido que é parte integrante do prc!.cntc CONTRATO J:!. 

uefinh,:ões e i11íorrndc,:ões w11tiud1> 11a proposta dprasanlddd e 110 p1oc;edhne11lo de to11lrdldc,::io, 

independentemente de sua transcrição. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos 

detalhes e especificações e preços, sem o consentimento prévio, por escrito, mediante 

concordância das partes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: 

O f')rcsente rnntrnto terá vigência de 30 dias, de 20 de março de 2021 11 19 do 11hril d@ 2011, 

podendo ser prorrogado por mais 15 dias ou até que seja concluído novo processo seletivo, 

desde que as partes demonstrem formalmente o interesse na prorrogação da vigência 

contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO PACTUADO E ENCARGOS CONTRATUAIS: 

Pelos serviços contratados e executados, o CONTRATANTE obrigar-se-á ao pagamento mensal 

do valor de R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos) por Quilograma de peça lavada 

e processada, sendo deduzidos deste montante todos os tributos e encargos Incidentes, bem 

como de mais valores acertados e previamente autoriZildos. 

Paráarafo Primeiro - No primeíro dia de cada mês deverá ser apresentado relatório, indicando 

o quantitativo, por quilograma, de peças lavadas durante o mês anterior, para fins de cálculo do

valor a ser pago pelo CONTRATANTE para a CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - Os servi\.OS eíeliVdrrte11te p1estddus e dpruvddus serJo pdgos no did 20 

(vinte) do mês subsequente à prestação do serviço após a apresentação da Nota Fiscal, 

juntamente com relatório de atividades do mês, Certificado de Regularidade do FGTS, bem como 

as seguintes certidões: lertidão Negativa de Uêb1tos Mun1c1pa1t, Lert1dão Negativa de lJébltos 

Tributários E-;taduais, Certidão Negativa de Débito,; Federais e a Certidão negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

Parágrafo f ercelro- U pagamento fica subordinado à apresentaçào das cópias autenticadas dos 

rnmwnvantes de rernlhlmentn dns enrargns tnhlltârlm;, trahalhlstas e sor1ais 1nr1dentes sobra 

a prestação dos serviços e sobre os respertivns prestadoras, venC'idos no rnê<J em (llltl <ls ,ierviços 

foram prestados. 

Parágrafo Quarto-A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal 10 (dez) dias antes da data 

de pagamento. 

Parágrafo Quinto O pagamento d<J úlllma pa1cela do preço previsto 11este co11trato, fica 

rnndiorn,adu i'IO pie.rio n11ripri111tmlo di'ls ob1ig11çõ@� or11 il"u1rtíd111s e a ('ONlRAlANIE 
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notificará por escrito à CONTRATADA, os serviços não aprovados descontando-os do valor das 
Notas Fiscais apresentadas. 

Parágrafo Sexto É vedada a negociação do:. títulos decorrentes do pre!>ente <.:011l1 tito tom 

qualquer lnstltulçifo, bancária ou não, sem pn\vio e axprmiliO conlif>ntlmento e.-.c.rito da 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Sétimo Em caso de atraso no repasse das parcelas de pagamento do contrato 

originário com a CONTRATANTE, a ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM não efetuará 

em hipótese alguma, o pagamento com adição de juros para a CONTRATADA, uma vez que se 

trata de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

Parágrafo Oitavo - No valor ora pactuado estão incluídos todos os custos operacionais da 

atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e 

indiretas 

Parágrafo Nono A pesagem das peças será realizada por um profissional de saúde da 

CONTRATANTE no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e acompanhada por um 

supervisor da empresa CONTRATADA. 

Parágrafo Décimo - O valor mensal pago pela CONTRATANTE deverá obedecer a seguinte 

fór rnuld: Quilogr drrtd de µer,.ds de IOUJJd ldVddds e pro<:e!>Sddas x R$ 4,69 (qualro reais e sessenta 

c> novc> cc>ntavos) "'vnlor mens;:il

Parágrafo Décimo Primeiro - O pagamento do valor estabelecido na CLÁUSULA TERCEIRA, 

sorne11te será redhlddo dl'.JÓ!> o re(JdSSe, pelo MUNl(:ÍPIO IJE MARICÃ, dos valores decorrente!> 

do Contrato de Gestão n!! 06/20.!1, ficando, desde já, pactuado que o tONIKAIAUO se abstém 

faler qualquer protesto em <:aso de nQo pagamento rnollv1:ido pell:l falta do respectivo repasse. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: 

Além das condições específicas já reguladas no presente instrumento, as partes responderão 

ainda pE'lac; sE'guintf''i ohrigaçõpc;· 

4.1. Obrigações da CONTRATANTE: 

a) Realizar o pagamento, conforme o disposto na clóusula 3!1 deste contrato;

b) Fornecer ao CONíRAfAl>O a estrutura, consistente em elementos e Informações

nece55áml5 li perfertll execução dos serv1ço5;

e) Fornecer à CONTRATADA todos os documentos e informações necessárias à realização

do serviço, quando solicitado, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita

consecução do mesmo e a forma de como ele deve ser entregue.

d) ( 011111nin11 prn esnllo, os S(!rvíçoi. plt!<itadoi. em de111Krndo t-orn if� 1101111.ns ou nm, d

mE>lhor tE>rnica;

e) manter instalações adequadas para prestação dos serviços e utilização µelos prepostos

d.-t C'ONTRATAOA, qu,111do t!m st!r11l�o;

4.2. Obrigações d1t fONTRATAOA: 

a) Curnµ1lr l11tegrdlrnente o disposto neste co11Lrl!to;
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b) Prestar serviço conforme as solicitações do CONTRATANTE, quando afetas ao objeto

deste contrato;

t) Mdt1ler o sigilo sobre i11fo1 lrtdÇÕe!> sobre dS dtividddes do CONTRATANTE, d 11ão sei que 

este expreuamente autorize;

d) Qud11do -.oli<.itddo, dlll f:'!.f•11l<11 11:'ldtório dt' <•xt'nu,ão do.-. '>f:'rviço.'> olijf:'lO', dt''>lt'

contrato;

e) Para o cumprimento das metas de qualidade desejadas em termos de segurança,

atendimento aos servidores e visitantes, dentre outros, a CONTRATADA obriga-se a

cumprir cronograma de treinamentos e reciclagens para o seu corpo funcional,

provendo J sele<,iio dos ernprcg.idos 110 perfil p1é est<1l,elf.!tido pelo to11l1JlJ1tlc,

f) Sigilo 11as dlividade.s, i11formando 11lravés de diário todas as ow11 ências m,mle11do-as

apenas com o CONTRATANTE;

g) É de responsabtltdade da CONIRAIAUA o fornecimento de qualquer material de uso

para o perfeito desempenho do objeto do contrato, e de acordo com o parâmetro de 

qualidade apontado pelo CONTRATANTE, incluindo fardamento;

h) Dcvcrõo ser imphmtados o cargo do CONTRATADA, o devido controle de presença,

mediante relógio de ponto digital;

i) Fornecer aos seus empregados de auxílio-transporte e/ou condução coletiva, armários

para guarda de vestimentas dos seus funcionários, quando for o caso, em número

suficiwnt& piirii iitender o seu qu.dro funcional;

j) Executar os serviços em conformidade às regras de conveniência estabelecidas pela

Convenção e Reglmenlo Interno do Condomínio CONTRATANTE;

k) Prestar os serviços objeto do presente Contrato, através de profissionais qualificados;

selecionados sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com a espec,ahzaçao

exigida;

1) Obrigar seus profissionais a utilizarem equipamentos, materiais, utenslllos, roupas 

profissionais, equipamentos de proteção individual e coletiva e utensílios necessários à

segurança da prestação de serviço;

m) Preservar as instalações, equipamentos e utensílios de propriedade da CONTRATANTE,

ou sob sua rnspomahiliclacla;

n) Ressarcir eventuais danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, causados por seus

sócios, empregados ou prepostos à t'ONIRAIANIE e/011 a terreiros na exeruç.io elo

objeto do presente Contrato, sem prejuízo dos ações judiciais e odministrotivos,

inclusive junto aos órgãos fiscalizadores da profissão;

o) Cumprir e fazer cumprir por si, seus sócios, empregados e prepostos, os princípios éticos

rirotl'l.'llonal'I, 8'> norma'> t> proct>dlmt>ntos da CONlltAI ANI E t> do MUNtciPIO lJE

MARICÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

p) Assumir a responsabilidade por toda e qualquer obrigação referente aos profissionais

ut1hzado5 na execuçáo do presente lontrato, Inclusive as de natureia tributária,

trabalhista, prE'vldE'nclárla E' social;
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q) Pagar nos respectivos vencimentos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e

previdenciários e outros de qualquer natureza, incidentes, direta ou indiretamente,

i.obre .i µreJ.t.u,ão do i.1.uvii,:o objalo do prasar,la Co11l1t1lo.

Parágrafo Unico Obrigaçõeii e,pecifica& da CONTRATADA: 

a) Manter em seu quadro, profissionais capacitados e habilitados, treinados e de

idoneidade comprovada, Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados.

b) Fornecer aos profissionais envolvidos na execução do CONTRATO todos os

equipilmentos do proteção individuill (EPls) aplicáveis ao objeto contratual, estando os

mesrnus c.Je dLUrtlu LUIII dS 11ur111ds c.Je segur.:1111,d e 111ecJILir1J do lrJbJlho.

e) Respeitar todos os procedimentos e normas exigidas na desinfecção de enxovais

hospitalares, em especial a Portaria n2 2.616 do Ministério da Saúde, de 12 de maio de 

1998 e normas da ANVISA.

d) Possibilitar uma wnferênria etkaz e individual por P'-'Çil

e) Re11lirar colet11 e devolução diária das peças, Responsabilizar se pelas peças que eitão

sol, seus wic.Jdc.Jos.

f) Entregar as limpas na Unidade de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas

após a coleta, inclusive nos finais de semana e feriados.

g) Reali1ar a entrega e recolhimento cios enxovai� nm hor.írios prodotc>rminacfos polo

CONTRATANTE e previamente indicados a CONTRATADA.

h) Restituir o enxoval llmpo e passado ao CONíRAIAN I E.

i) Utilizar na lavagem métodos e produtos para a completa desinfecção do enxoval, que

dever.'i ser restituído cm embalagens pl.isticas inviol.ivcis e esterilizadas.

j) Alorar oc; funrlonárioc; C)UE' irão cfE'c;E'nvolvE'r oc; 'iE'rviços contratados somente após

efetivo treinamento pertinente, com avaliação do conteúdo programático, tais como:

noções de fundamento de higiene hospitalar, rotina de trabalho a ser desenvolvida e

executada, conhecimentos dos princípios de limpeza.

k) A CONTRATADA deverá comprovar que seus funcionários se submeteram a esses

1 r ei11,1111e11 Loi.

1) r ornecer todos os produtos e insumos necessários e suficientes para a execução dos

serviços.

m) Supervisionar a pesagem das roupas, no momento da respectiva coleta.

CLÁUSULA QUINTA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

O fONIHAIANU· pE"rm1t1rit () ACE"\t,O clE" ,upt>rv1<,<11f'<, E" prt-pn'>l<i, da fONIHAIAUA ,1oc; lc1<,11s 
de prestação dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS RESPONSABILIDADES COMPLEMENTARES: 

A lONIRAíAlJA obrlg,H,f:I a i:1li:1t,,li:11 em 05 (cinco) dia, ut1:1l1, aµó1,, rnrnunica�ao fundamentada, 
por esrnto, por parte da CONTRATANTE, qualquer cios prepostos que atuem em nome da 
CON I ffA I AUA, cuia permanência nos locais de prestação dos serviços for 1ulgada mconven11:11le. 
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CONTRATO EMERGENCIAL N!! 005/2021 

INSTRUMENTO PARTKlJlAR OE CONTRATO Of 

PRl.:.S r AÇÃO OI.: \f:RVIÇOS m. l AVANUE:RIA HO�l'H AlAR 

Entre si celebram ASSOCIAÇÃO SAÚDE 

fM MOVIMFNTO - ASM e a empresa 

MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL 

E COMERCIAL EIRELI. 

A ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM, pe!.soa juildild de direilo ptivddo, 
regularmente constituída, inscrita no CNPJ nº 27.324.279/0001-15, com endereço na Av. 
Tancredo Neves, n!l 620, Ed. Mundo Plaza, Sala 2701, Bairro Caminho das Árvores, Salvador 
BA, CEP: 41.820-020, que este subscreve, doravante denominada (ONTRATANTf, P dP outro 
lado MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ/MF sob o ll.GGB.311/0001-40, com sede na fc;trada doe; Pacht>cos, nº 

2.821 Pdrle, radiem, São Gon�dlo, Cl:P 24.731-223, nc!.le dlo reµ1c!.c11t<1d<1 µor !.Ud !.óuo 
administradora, Sra. Alice Maia Ramos Freitas, brasileira, administradora, CPF: 247.1107.647 68, 
doravante denominada CONTRATADA, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM 
firmar o presente CONTRATO, de comum acordo, conforme cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

tON!,101:kANUO que a Associação Saúde em Movimento - ASM - Filial Marlcâ, é responsável 
pPla gPc;tão total do Hospital Municipal Dr. Ernesto Chc Guevara, a partir do dia 19/03/2021, por 
meio do Contrato de Gestão nº 06/2021 celebrado entre esta e o Município de Maricá/RJ, 
publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) em 19/03/2021 e conforme obrigações descritas no 
Ofldo de r,11 169/2021, sub!>ullo Seuct.:rrid Mu11klp<1I de Saúde de Mariuí, 4ue !.egue d11exo, 
vem µelo µre!,enle, pdra ÍÍII!, de dar wnlir,uidade d ge!.l1ío do hospital e à manutenção das 
atividades deste nosocômio; e 

CONSIDERANDO ainda que o Manual de Compras da ASM, no seu art. 24, t, possibilita a 
contratação direta para o entrentamento da emergência de saude púbhca de Importância 
intt=>rnarional, cfernrrPntP cio Coronavíruc;; P, quP prec;umem-c;p atPndidos oc; requisitos de 
!.lluação da aroargêndd, IIEKe!.i,idc1da de p1rn1lo r1ltmtlima11lo, axi!ílâ11ric1 da riMo c1 sagura11çc1 
das pessoas e hmrtaçáo da contrataçáo a parcela necessária ao atendimento e, ainda, v1,ando 
garantir a continuidade da prestação do serviço público de saúde; 

EsldLeleuim 4ue: 

UÁll5lHA PRIMEIRA- DO OIUFI01 

O prec;pntP CONTRATO tpm por objeto a prestação de serviços especializados em 
LAVANDERIDA de roupa hospitalar de forma contínua em áreas administrativas e assistenciais, 
internas e externas, visando atendimento ao Contrato de Gestão n!? 006/2021, celebrado entre 
o CONTRATANTE e o MUNICIPIO DE MARICÁ/RJ.

Pàrágrafo prlrnt<lro - (1 'il-'rvlçu obll-'lo dP'ilf:' CONTRAro df:'vf:'rá '>t-1 t-11.t-culado 11<1s 
dependências da CONTRATADA, para lavagem das roupas coletadas no Ho,pltal Municipal Dr. 
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Ernesto Che Guevara, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 9, São José de lmbassai, 

Maricá/RJ. 

Pdtálfrdfo f>E!ijumto - O MHVi�o ol,Jato da!.la CONTRATO ,-mvolva .-1 l,iv.-1i:arri d.-11, roupd!> 

lio!.pll,d,u �\, < 0111 o davtdo 111ola\!um1a11lo da, oup,1� a landw; 1'!111 ga, .-11, am Locl,n �u,H, atdfM\, 

desde sua utilização até retorno, em perfeitas condições de reuso, sob o prisma higiênico 

sanitário adequado, incluindo a coletagem, lavagem, secagem, calandragem e/ou passadoria 

da roupa limpa, costuraria e transporte. 

Parágrafo terceiro - Fica estabelecido que todos os equipamentos e insumos necessários para 

a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

Pará1erafo quarto - Fic:a e�lduele<.ido que é pdrle inlegrdnle do pre!>enle CONTRATO d!> 

definições e informações contidas na proposta apresentada e no procedimento de contratação, 

independentemente de sua transcrição. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos 

detalhes e especificações e preços, sem o consentimento prévio, por escrito, mediante 

concordância das partes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: 

O pr@sente contrato terá vigência de JO dias, de 20 de março cfe 2021 à 19 cfe c1hril cfp, 2021, 

podendo ser prorrogado por mais 15 dias ou até que seja concluído novo processo seletivo, 

desde que as partes demonstrem formalmente o interesse na prorrogação da vigência 

contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO PACTUADO E ENCARGOS CONTRATUAIS: 

Pelos serviços contratados e executados, o CONTRATANTE obrigar-se-á ao pagamento mensal 

do valor de R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos) por Quilograma de peça lavada 
e processada, sendo deduzidos deste montante todos os tributos e encargos incidentes, bem 

LU1no de llldl!> Vdlore!> dLe1 lddo!> e µrevidrue11le dutoritddos. 

Paráerafo Primeiro - No primeiro dia de cada mês deverá ser apresentado relatório, indicando 

o quantitativo, por quilograma, de peças lavadas durante o mês anterior, para fins de cálculo do 

valor a ser pago pelo CONTRATANTE para a CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - Os serviços efetivamente prestados e aprovados serão pagos no dia 20 
(vinte) do mês subsequente à prestação do serviço após a apresentação da Nota Fiscal, 

juntamente com relatório de atividades do mês, Certificado de Regularidade do FGTS, bem como 

ai. Sfzl8Ui11l<,11, c.;0r lidõ01,: C61r lidJo N61g,1liVi1 d61 D1ifüito1, Munidp.ii�, Clir lid;io Nfa!go1livo1 d� Dfbitos 

Tr il.Jul.ír ioi Ettc1du.iii, C1:1r Lidão Nagc1ti,1.i da Dél.Jilot FadtH <1i� t! '-" C@1 tid�o ru�g�liVà d@ D@uito\ 

J rabalhlstas. 

Parágrafo I erceiro-O pagamento fica subordinado à apresentaçao das cópias autenticadas dos 

comprovantes de recolhimento dos encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes sobre 

d pra!ildção <101; i.ar,1iços a !iolue os respertlvw. p1ei.lc1dorei., vemldoi 110 mê'> ern qua c1.!d,arvlçw, 

toram prMtadM. 

Parágrafo Quarto-A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal 10 {dez) dias antes da data 

da pagamento. 

P•n\gr•fo Quinto- O pc1s,m1er1lo da úlllrna p.i1tela do pret,;o p1e,1bto 11este wutrnlo, flc.:a 

c<.111dirínr1.:idc1 .:io plo110 n11nprímo11lo d.:it obrlg.:içfias ma d!;wmida� e a ('ONTRA1 ANlE 
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notificará por escrito à CONTRATADA, os serviços não aprovados descontando-os do valor das 

Notas Fiscais apresentadas. 

Parágrafo Seicto É vedada a 11egot:1<1ção dos títulos detorre11tes do presente w11tI alo tom 

quc1lquer l11slltutçao, l>dllldrld ou nào, sem µrévio e eJCpresso w11se11llme11lo esutlo Úd 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Sétimo Em caso de atraso no repasse das parcelas de pagamento do contrato 

originário com a CONTRATANT[, a ASSOCIAÇÃO SAÚD[ [M MOVIMENTO - ASM não efetuará 

em hipótese alguma, o pagamento com adição de Juros para a CONTRATADA, uma vez que se 

trata de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

Parágrafo Oitavo - No valor ora pactuado e,tão incluído& todos os custos operacionais da 

atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e 

indiretas. 

Parágrafo Nono A pesagem das peças será realizada por um profissional de saúde da 

CONTRATANTE no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevdrd e dLOrllpd1thadd por um 

supervisor da empresa CONTRATADA. 

Parágrafo Décimo - O valor mensal pago pela CONTRATANTE deverá obedecer a seguinte 

fórmula: Quilograma de peças de roupa lavadas e processadas x R$ 4,69 (quatro reais e sessenta 

e nove centavos) = valor mensal. 

Parágrafo Décimo Primeiro - O pagamento do valor estabelecido na CLÁUSULA TERCEIRA, 

so111e11le será tedlíLddu dpôs o repasse, pelo MUNICÍPIO lJE MARlc.:A, dos valores decorrentes 

do fontrato de Ge!itão n"' Clb/1011, freando, dei;da Já, pactuJdo que o CONTRATADO so abstém 

li:uer qudlquer proleslo em uIso de 11ão pdgdI11e11lo mutlvddo µeld Ídll.:1 do respelllvo repdSSe. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES C.ONTRAl'UAIS: 

Além ddS wndições espedílcas Já reguladas no presente Instrumento, as partes responderão 

ainda pelas seguintes obrigações: 

4.1. Obrigações da CONTRATANTE: 

a) Realizar o pagamento, conformo o clitpotto n.1 dri11.s11/cr 311 dmte c-ontrato;

b) Fornecer ao CONTRATADO a estrutura, consistente em elementos e informações

necessárias à perfeita execução dos serviços;

e) Fornecer à CONTRATADA todos os documentos e informações necessárias à realização

do serviço, quando solicitado, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita

consecução do mesmo e a forma de como ele deve ser entregue.

d) rrn11ur1lnn por a�nlto, os ser11h,-os prestados em dei;anu cio rnrn as 11orrrit1s uu t-urrr a

melhor técnica;

e) manter instalações adequadas para prestação dos serviços e utilização pelos prepostos

da CONTRATADA, qu,rndo errI i.ef'11i1,:o;

4.2. ObrlgaçÕtllí da fONTltAIAUA; 

a) lumprtr rntegr8Imente o d1,po,to ne,te contr8to;
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PROCURAÇÃO . QUê FAZ; ASSOCIAÇÃO 
SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM EM FAVOR 

. DE ANAPAULA MARQUES PEREIRA SILVA, 
NA FORMA ABAIXO: 

Saióam quantos este público instrumento de ProcL1ração virem, que aos 
4ulr1ze dias uo mês de outubro do ano de dois mil e vlnte(15/10/2020), nesta Cidade 

1 

do Salvador, Capital do Estado Federado da Bahia, República FGderativa dó Brasil, 
neste Tabelionato do 9° Oficio de Notas, a cargo de NÜBIA MARA PEREIRA' 
BARBOSA, Tabeliã, compareceu como OUTORGANTE MANDANTE: 

ASSOelAÇÂO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM, possoa jurídica brasileira de 
direito privado, associação civil sem fins lllcrativos, in:.crita no CNPJ/MF sob nº.: 
27.324.279/0001-15, com sede social no endereço Avenida Tancredo Neves, nº .: 
620, Sala 802, Edifício Mundo Pla:z:a, bairro Caminho das Árvores, no Município de 
Sslvador, Estado <.la BahlÍI, registrada sob nº 56.758, no cartório do 2° Registro t:ivil 
de Pessoas Jurídicas da Comarca de ,Salvador-Bahia, endereço eletrônico: 
asaudem@outlook.com, neste ato representada por sua Presidente REGINA CÉLIA 
MARQUES OE SOUZA SILVA, brasileira, maior, capaL, deulararn.lo se viúva a que 
não convive em união estável, enfermeira, nascida aos 16/07/1962, natural de São 

1 í'aulo - São Paulo, portadora da Cédula d1a1 lu1a111lidade RG nº.: 06.807.153-·12 
SSP/BA, filha de José Marques de SouLa e Maria Auxiliadora de Souza, Inscrita no 
CPF/MF sob nº 044.827.348- 96, residente o domiciliada na Rtra Melvin Jones, 
11ú111t11u 147, .aµ,u llil1111111[0 703, Edifício Acqua Marino, bairro Jardim Armaçllo, no 
Município de Salvador, Estado da Rahia, endereço eletrônico: declara niio possuir

endereço eletrônico, de acordo com a• Reforma do Fstntuto Socif1I datado do 
31/10/2019, regislrmk, sob nº 61593, no 2" R(\lgistro GivH de Pe,;;,;;oas Jurídicas da 
flalvatlor, F�lado tia Rahia, e eleitos .;lravét ela ela Ala ela Assembleia Fxlraor<1lnárla 
da Associação Saúde em Movimento, datada de 06/07/20:?0, registrada sob o nº 

62916, no Cartório do 2° Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comaréa de 
Salvador Bahia • . Cartório Santoa , ouja cópia fiem arquiv11d11 ni,�t11 S11nii,ntia A 
µrtoije11Le foi lcJa11tlflc:mla 11a l\l11/Fslall

�
ll'\:! sua preskle11le ern sua lclenllciaele, o 

-. � 
.
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o Data: 21/10/2020 09:56:37 

� Valor Total do Ato: R$ 4,56 
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reconhecida a sua capacidade, em razão das declarações prestadas e dos 
documentos originais apr,esenlados, cujas cópias ficam arquivadas nesta Serventia, 
de acordo com o disposto no art. 215,§1\ li, do Código Civil Brasileiro, e no art. 
117illl, do Código ci(J Norrnus cio Fslaclo da Bahia, cio qu@ dou fé. E, assim, pela 
Outorgante, repres11ntada por SWJ Presidente, de íurma clara, sem nenliurpa cuac;ãu 
gu induzimento aparente e em língua portuguesa, me•foi dito que pretende.realizar a 
presénte PROCURAÇÃO, da acordo com o art. 653 e seguintes do Código Cjyjl 
Brasileiro. na melhor forma de direito e segundo as disposições: DA NOMEAÇÃO 

' 

DO PROCURADOR: A OUTORGANTE MANDANTE, representada µur sua 
Presidente, nomeia e constitui seu PROCURADORA • OUTORGADA 
MANDATÁRIA' - ANA PAULA MARQUES PEREIRA SILVA, brasileira, maior, 
capaz, casai.la, enfermeira, nascida em 05/10/1984, portadora da Cedula de 
Identidade RG n•.: MG - 13.269.678 SSP/MG, expedida em 24/11/2016, inscrita no 
CPF/MF !ilob o n• .: 068.079.586-33, natural de Contagem - Minas Gerais, filiação: 
Sebastião Rafael Pereira e Hermelina Maria de Jesus Pereira, residente e 
domicilia.da na Rua Renato_ Silva, n• 200, Quadra 17, bàirro Guarujá Mansões, 'no 
Município do Botim,' Estado de Minas Gernis, CEP 32607-054, endereço eletrônico: 
declara não possÍ1ir endereço eletrônico; para atuar rios limites ,dos poderes a seouir' 
descritos: DOS PODERES CONFERIDOS AO PROCURADOR:· DOS PODERES 
GONFFRIDOS AO PROCURADOR' A OUTORGANTE MANOANTF, repmsonlmlil 
por sua Presidente, confere ao OUTORGADA MANDATÁRIA, PROCURADORA, 
poderas·amplos, plenos, gerais e especiais para representá-la ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente, perante qualquer pessoa física ou jurídica que se fizer 
necessãrio, podendo administrar e gerir ein todos os seus �esdobramentos;, os 
nogócios e interesses da outorgante, podendo, pagar e receber contas; ropr�sontá
la jur1lo às reµarli<;õas púl.Jlicas Federal, E�ladual, Murriclµal e Autárquh;as, 
Prefeitura Municipal, Inclusive o Ministério da Fazenda, INSS, MIRAD, Junta 
Comercial, PIS/f>ASEP, Justiça do Traballro, Sir1<.lioalo tle Classe, Reoella f'ederal, 
Seoretarla tia razarrda (S\'TAZ), SESr>, SUCOM, Exalorla Es\Hclu11l, Rot,l!ldnclEI ele 
Economia Mista, paraestatais, empresa de corfeios e telégrafos, concessionárias de 
serviços públicos de um modo em geral, conselho de contribuinte e CIP; nelas tudo 
requarer, promover, pr11tlcar e assinar que faç11 necessário ao interesse da 
mrl(>1yarrle, lmiluslve allarac;êies 0(111lraluais, represerrlá-la Junto a eslaueleulmenlos 
barl(;árlo� arn (/'1rul, q1mlquor �gên�)ucursal, filial ou matriz, podendo abrir e 

:j � 
# 
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movimenta, cxmlas ha11cailas, emitir e endossar c:hoques, notaa promissórias, 
duplicatas, sacar, depositar, requen�r talonários e saldos de contas, admitir e demitir 
empregados, fixando-lhes ordenados e comissões, assinar contratos, contratos de 
gestão ou termos de parceria, carteiras, profissionais, contratos de-prestação de 
serviços estipulando cla_usulas ii' condições de pagamentos, rescindir contrntos, 
.assinar Guias de AM, FG_JS e PIS, t;ubra, de lt>1c.;elrus amlyâvfll ou jUuldalrnenle e 

- receber'1mportõnc:imi em dinheiro a referida firma, µassc1necebldos o dor quitações,
participar de concorrênoiap, 1ioita9õos, carte convite, apresent,u µ1oµosl1c1s,
concordar, com todos os seús termos, assistir a abertura de propostas; fazer
impugnaoões,' reolamaçõas, protesto�; prestar mlllvõea, lavimlá las: reoeher as
importâncias oaucion1ldas uu cfoµusll.idas; transigir, desistir, assinar papeis, livros,
atas; requerer falências, conceder ou embarg7r concordatas; faze�·declarações de
créditos, aceitar função de sindico ou de liquid'atário; enfim praticar qualquer-ato por
mais especial que seja, mesmo o aqui não expresso, desde que necessário ao
c:umprimento deste mandato·. Declara ainda a Outorgante por sua presidente, estar
Ciente da responsabilidade Civil e Penal a que sa sujeita e respectivas sanções,
caso este instrumento exorbite os limites de poderes que é permitido deleg"'r. DO

SUBSTABELECIMENTO: A OUTORGANTE MANDANTE, representada por sua
Presidente, declara ser vecjado o seu substabelecimento no lodo ou em parte, com
ou sem resorv11 de poderes, tendo sido esclarecido ao Oulu1ya11te o disposto no art.
667, do Código Civil Rraslleiro. DA VAI IDADE DO PRFSENTE MANDATO� A
OU 101-<GANTE MANDANTE;-vepresenladt1 µor su<1 Presidente, deGlara que o
presente m,111clalo lem vt1lldade Indeterminada ou até seja revogado, renunciado,
exll11lu pela mo,te de qualquer uma das partes, ou incapacidade que inabilite o
1na11danlt; uu u ma11ualár\o, conforme art. 682, do Código Civil. DA

R!;VO(�Al'IILIUADE llO PRESEN1 E MANLJAlO: A OU I ORC,J\Nl F MJ\Nl IAN I E,
reprt;�ontada (Jül �ua 1"1esldenle declara ,que o presente ,mmdatu é rf!voyável. DA

REMUNERAÇÃO DO MANOATÁRIO: A OUTORGANTF MANOANTF, r,;,presentada

O Autenticação Digital Código: 9D022110207720154704-3 
� Data: 21/10/2020 09:56:38 
f Valor Total do Ato: R$ 4,56 
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ASSOC-IAÇÃO SAUDE EM MOVIMENTO • ASM, já qualificada, por meio da sua 
• • 

1 ' 

presidente, declara, sob as penas da lei, que: 1. Tem ·como razão -social 
ASSOCIAÇÃO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM; 2. Utiliza ooíno nome fantasia 
ASM; 3. Possui cmmo bonoflolórlo nrml da po!,t;Oa juríd!Ga: 3.1 A PRESIDENTE 
REGINA CELIA MARQUES DE SOUZA SILVA, portador da CI/RG nº 06.807.153-12 
SSP-BA, Inscrito no CPF/MF nº: 044.827.348-96, que NÃO se enquadra na situação 
de pessoa politicarnente expo!,la no presente momento ou no período abrangido 
paios últimos cinco anos, _éiente da definição de pessoa politicamente exposta . . 
contida na Resolução ME nº 29/2017; que NÃO é parente, co�sideran-do até o 
terceiro grau de parentesco em linha reta ou colateral, de pessoa politicamente 

1 

exposta; que-NÃO possui envolvimento com terrorismo. 4. Que está ciente que os 
dados utilizados para qualificação no presente título serão utilizados em cadastro 
para fins �o cumprimento ão disposto no Provimento 88/2019-CNJ, afastada a 
necessidade dli preenchimento de qualquer declaração ou formulário adicional, Oi 
doc�mentos que comprovam os poderes de representação ficam arquivadas nesta 
Sen/entia. DÁS DISPOl>IÇÕES FINAIS: Nada mais foi declarado. Os_ dados para a 
elaboração desta procuração_foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que sa 
responsabiliza civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova 
destas declarações ser exigida diretamente pelos ótgãos e pessoas a quem esta; 
inleress�r. De acordo com o Art. 119, § 1 ª do Código de Normas da CGJ.BA, na 
ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias 
contados da favratura do ato, a Tabellã declarará Incompleta a procuração e 
Gorrnlyrrará, lndlvlduallza11do, as assinaturas rallanles; e, advertidas as partes nu 
corpo da procuração, serão de\lidas as t11xas e os emolumento11 corras�ondent•s. 
Número de Ordem. nº 944641. om dota do 15/10/2020. A parte foi esclarecida sobre 
as normas legais e os efeitos atinentes a este negócio, em especial sobre os artigos 
dtneios nAsta procuração. Foram cumpridas toctas as exioências legais e fis-c:•ais 
Inerentes à legitimidade do ato. Forram dispensadas as testemunhas 
lnsl1urm,11lé1ias, nos l01rrrc,s cio §!\", cio fü! 21 !i do Cólilgo Civil Rrasllalro vlgante a 
parlir_de 11/01/2003 ,A prosar l

�
promrração púhlioa foi llcta em voz alta, alara e

achada - conforme pelo outor , 1 e, ,:m,. lodos os seus lermos, que a aceita, a 
' ' 

outorga e assina, perante mi' MARCIA VIRGINIA SILVA DOS SANTOS, , 
I 

, 
ESCRFVFN I E AU I ORll ADÀ, que a tHIJllt>I e cmnferl J1111larrrar1ta t)(>ffl as parlas. 
DOU ,, '"' """ ,""''"O'� • �""""'"'�' '''""'""'"'' • "'"' �""�'"' 

�

O Autenticação Digital Código: 90022110207720154704-4 
,ã Data: 21/10/2020 09:56:38 

:,
� Valor Total do Ato: R$ 4,56 

,_, Selo Digital Tipo Normal C: AKP03853-V8KE; 

Cartório Azevêdo Bastos 
A.V, Pre1ld�nt1 Eplhlclo PUl<HI • 11,(5 
Bairro dos Estado, Jolo Pu101. PS 

(B3) 32"4-$40-4 • c1rtotlo@lnvedoba1tos.not.br 
https://azevedoba1tos.not.br 

Boi. v.,.,, "'" <?.!""' c,wbotl � 
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CARTÓRIC) 
BARBOSA 

92 Tabe-lion.:ita cio Ncras de Salvador 

Cm-tório Oo-r�ase: 

iabe!i.1: t\!úbia 8ç1rbosa 

CNPJ: 27.753.813/0001-40 
9" Tabe!íoffito c!B: Noras e P.e.9ls.tto 

de Can\f:3\05 M.;1r1'1mos atendimento@9n :,tassoiva do;,corn.br wwv1.9nota:.;;;;i!vador.com.br 

Livro: 563 - P Folha: 66 Ato: 944647

uumµrruas todas as furrnalldad;,s Ieu11Is e fiscais, e conferidos e arquivadoR todos os
documentos nesta Serventia, assim bomo constatadas as declarações perante mim
prestagâ'11.i lavrei a presente procuração, conferi, subscrevo e assino em público e
raso,� MARCIA VIRGINIA SILVA DOS SANTOS, ESCREVENTE
ALITORJ.iADA, enc,mando o ato protocolodo em 15/10/2020 , sob n" 944647.
Emolumentos: R$40,84, Tx. FlbcallLar,:ao: R$ 29,00, FECOM: R$ ·11,16, üefensoria
1-'(rblica: R$ 1, 10, PGE: R$ 1,62, FMMPBA: R$ 0,84 pagos através do DAJE nº 

1609-002.015902, no valor tolc1! d,; R$ R$ 84,513, devidamente quitado em data de
14/10/2020 no Banco Bradesm S/A, Código de Autenticação: 00055326338. Selo
notarial eletrônico aposto no afo. Traslado enlregue à parte. Nos termos do art. 3° da
Portaria Conjunta n• 07/2020 - GSEC, lavrado em razão de soli�ão de urgência.
Selo notarial eletrônico aposto no ato. Translado entregue à parte

�

�e� �\.f+ }ks..,� ,k .Q:µ�, �,t,,_
ASS'OCIAÇ Õ SAUDÉ M MOVIM-NTO-ASM

REGINA CÉLIA MARQUES DE SOUZA SILVA 
OUTORGANTE/PRESIDENTE 

Salvador, AA, 15 de outubro de 2020

CARTÓRIO 
BARBOSA 
�• l«J.:�!tpnall.l do. 1;:i:�� 1> Regj�;r,; 

�½ Cô<!ts:;,t':l� ll�•·ii!r:ic:: 

Selo <.la Autentk.:!dai:íC 
T�bun,l,ld�J"'1i<=od<>f.:-.111®�U;,� 
Ato Ni;i111rlal (.IU �y Reijh!lfll 

lOOq,/\ÇOftV#J 4 
L7QCOOÓQGO 

C'(,n�ullc 
www.ijb.i,jm.br/11uknticidndc 
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O Autenticação Digital Código: 90022110207720154704-5 
� Dato: 21/10/2020 09:66:38 

Cartório Azevêdo Bastos 

� Valor Total do Ato: R$ 4,56 
:, Selo Digital Tipo Normal C: AKP03854-TSR4; 

Av. Pre&ldente Epltáclo PIHOI • 1145 
Bairro dos Estado.Joio Po.noa .ps 

(83) 32,4.4..MO.C.cartorlo@UGvadobutos.not.br 
http1://uev111doln1to1.not.br 


