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Campo Verde, 17 de janeiro de 2020. 

 

CARTA DE CONFIRMAÇÃO 

 

A ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE (ASAS) - 

HOSPITALCORAÇÃO DE JESUS, com sede à Avenida Mato Grosso, n.º 355, Centro, na cidade de 

Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.840-000, Entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 

n.º 09.364.737/0001-68, com sede à Avenida Santa Tereza, n.º 410, Bairro Jupiara, cidade de Campo Verde, 

neste ato representada pela Sr ISRAEL SILVEIRA PANIAGO, brasileiro, casado, enfermeiro, no cargo de 

Superintendente do Hospital Coração de Jesus, RG. nº 1001231 SSP/MT e CPF: 856.535.351-68, informa 

que solicitou ao Rotary Internacional a aquisição/doação de 01 aparelho de Raio-X fixo digital e 01 Foco 

cirúrgico que serão utilizados no atendimento da população do município de Campo Verde-MT. 

A ASAS é qualificada como Entidade privada sem fins lucrativos celebrou em novembro de 2014 o  

Convênio nº 019/2014 com a Prefeitura Municipal de Campo Verde,  com o objetivo de operacionalização 

da Gestão e execução das atividades e serviços de saúde do município, em tempo integral assegurando 

assistência universal e gratuita à população de Campo Verde, através do SUS - Sistema Único de Saúde. 

Ressaltamos que no convênio nº 019/2014, na CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES, item 3.1.19 Manter em perfeitas condições de higiene e conservação as áreas físicas, 

instalações e equipamentos, bem como no item 3.1.20 Realizar manutenção preventiva e corretiva de  

forma contínua nos equipamentos, bem como, toda infraestrutura necessária para a execução do objeto 

deste convênio, com base no plano de manutenção que deve ser apresentada. Com isso, somos 

responsáveis por manter todos os equipamentos em perfeitas condições para o uso, para melhorar essa 

qualidade de manutenção realizamos contrato com empresa CONVENICE MEDICAL LTDA EPP 

especializada em manutenção preventiva e corretiva hospitalar, atendendo todas as normas que a legislação 

exige. 

O Hospital Coração de Jesus – ASAS de Campo Verde-MT é uma unidade de saúde voltada para 

atendimento de Urgências e Emergências com abrangência na Baixa e Média Complexidade, realiza 
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internações clinicas e cirúrgicas, realiza partos, realiza cirurgias de urgência e emergência assim como 

cirurgias eletivas, sua estrutura de atendimento é distribuídos entre Clinica Médica, Pediatria , Ginecologia e 

Obstetrícia, Cirurgia Geral e Ortopedia. 

 

 

 

 

 

 

 

Israel Silveira Paniago 

Superintendente 

Hospital Coração de Jesus - ASAS 


