
ASSOCIAÇÃO 
SAÚDE EM 
MOVIMENTO 

CONTRATO EMERGENCIAL N!! 008/2021 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE 

PRES I AC,:ÃU L>E SERVIC,:OS L>E HEMOL>IÁLISE 

Entre si celebram ASSOCIAÇÃO SAÚDE 

FM MOVIMENTO - ASM e a empresa 

RENALTH PRODUTOS F SFRVIÇOS 

MEDICOS LTDA. 

A ASSOCIAÇÃO SAÜDC CM MOVIMENTO - ASM, pessoa juridica de direito privado, 

regularmente constituída, inscrita no CNPJ nQ 27.324.279/0001 15, com ondoroço na Av. 

Tancredo Neves, no 620, [d. Mundo rlaza, Sala 2701, Bairro Caminho das Árvoras, Salvador 

13A, C[P: 41.820-020, que este subscreve, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 

lado RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNrJ/Mí sob o 07.311.402/0001 se:;, com endereço na ílua Dr. Pinto Hibeiro, nQ 205, 

Qu.:idr.:i lota B, Centro B.:irriJ MiJns.:i/RJ, cep nº 27.310-420, neste ato repreE;entada pelo Senhor 

Thiago de Paiva Nunes, brasileiro, solteiro, comerciante, Inscrito no CPF sob o n 053 963 587-

18 e Alexandre da Rosa Rodrigues, brasileiro, solteiro, técnico eletrônica, inscrito no CPF sob o 

nº 082.256.517-07, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM firmar o presente 

CONTRATO, de comum acordo, conforme cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. 

CONSIDERANDO que a Associação Saúde em Movimento ASM Filial Marlcn, ó rosponsóvol 

µela ge�lão lOldl do l lo�µlldl Mui ilc..lµdl Dr. Er 11e�lo CI 1e Guevara, d pdr llr do dld 19/03/2021, µ01 
meio do Contrato de Gestão no 06/2021 celebrado entre e5ta e o Município de Maricá/RJ, 
publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) ern 19/03/2021 e conforme obrigações descritas no 
Ofício de nº 169/2021, subscrito Secretaria Municipal de Saúde de Maricá, que segue anexo, 
vem pelo presente, para fins de dar contrnurdade à gestão do hospital e à manutenção das 
atividades deste nosocômio; 

CONSmrnANOO (]ue 0 Manual rle C0mrras na Ac;M, n0 seu art 74, 1, pns<;ihililíl a rnntrntnçi'í0 
diretél para o enfrentélmcnto da emergência de saúde pública de import5ncin internncionnl, 
decorrente do Coronavírus; e, que presumem-se atendidos os requisitos de situação de 
emer ger 1Lld, 11ecesslddde de µr urilu dleridlr r1e11lu, exlslericla de r lsw a segui dlH,.a das µessuas e 
lirn1laçâo da conlralaçao â parcela necessária ao atendimento e, ainda, visando g,mrntrr a 
continuidade da prestação do serviço público de saúde; e 

CONSIDERANDO ainda que este Contrato Emergencial nº 008/2021, está vinculado ao Processo 
Administrativo n11 UU8/LUL1, Uispensa do lhélmamonto n° 008/2021. 

Esli.lbelecem que: 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

ASM ·ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 
Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, 

Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705 

CEP 41.820-020 - Salvador/BA 

71 3034.0103 asaudem@outlook.com 
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