HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE

CONTRATOS
Empresa

CNPJ

1

A.M.W Vending Machine Manutenção de
Máquinas de Café Ltda ME

05.799.720/0001-82

2

Active Solutions Comércio e Serviços Ltda

03.816.520/0001-65

3
4

Adarve Clinica Medica - EIRELI
Aguilar Eletro Neurologia Ltda - ME

21.465.994/0001-91
57.536.716/0001-25

5

Air Liquide Brasil Ltda

Objeto do Contrato
Constitui objeto do presente contrato de comodato para fornecimento no sistema de
auto serviço de bebidas quentes o (s) seguinte (s) equipamento (s) - Quantidade :
02; Equipamento 952 - 220v / 01 - AMW Sa - 220v.
Prestação de serviços de estruturação de rede de telecomunicações, com
fornecimento de equipamentos e materiais.
Prestará serviços médicos de emergencista e de medicina intensiva adulta
Prestará serviços médicos de neurocirurgia e neurorradiologia

00.331.788/0022-43

Locação de Cilindro Nitrogênio Comum / Locação de Cilindro Oxigenio Gasoso
Medicinal / Locação Cilindro Oxido Nitroso/ Locação Cilindro Oxido Nitrico Medicinal
/ Locação Cilindro Oxigenio Gasoso Medicinal cil 1 m3 / Locação Cilindro Dioxido
de Carbono Super Seco / Locação Cilindro Ar Sintético.
Realização pela Contratada dos serviços de manutenção preventiva especificados
no Anexo, no (s) bem (ns) identificado (s) no item 3 do preâmbulo ( Manutenção do
Tanque Criogênico de Oxigenio Liquido Medicinal - Capacidade 20.000 L), que
encontra (m) se instalado (s) no endereço indicado no item 5, também do
preâmbulo, por técnicos da Contratada, que terão livre acesso ao local da
instalação do (s) bem (ns), no horário fixado no item 6 do preâmbulo.

6

Air Liquide Brasil Ltda

00.331.788/0022-43

7

Air Liquide Brasil Ltda

00.331.788/0022-43

8

Air Liquide Brasil Ltda

00.331.788/0022-43

9

Air Liquide Brasil Ltda

00.331.788/0022-43

10 Air Liquide Brasil Ltda

00.331.788/0022-43

11 Al Serviços Medicos Ltda

21.546.508/0001-60

Allfi Med Comércio, Manutenção e
12 Locação de Equipamentos Médicos Ltda EPP

09.312.904/0001-27

Locação de tanque Criogênico de Oxigenio Liquido Medicinal / Locação do Sistema
de Oxido Nitrico Medicinal.
Fornecimento pela Fornecedora do (s) produto (s) especificado (s) no item 3 do
preâmbulo (Nitrogênio Comum, Oxigênio Gasoso Medicinal, Oxigênio Liquido
Medicinal, Oxido Nitroso Medicinal, Oxido Nitrico Medicinal, Oxigênio Gasoso
Medicinal - cil 1m3, Dioxido de Carbono Super Seco, Ar sintético),.
O presente contrato tem por objeto o (s) equipamento (s) identificado (s) no item 3
do preâmbulo ( Central de produção de ar medicinal, de propriedade da Locadora
composta de 02 ramais, cadeia de filtragem e secagem, reservatório de ar,
opcionais conforme modelo especificado e bateria emergencial com 24 cilindros
de propriedade da Air Liquide, com as caracteristicas fixadas no item 4 também do
preâmbulo, que estará (ão) em uso/i'nstalado (s) no (s) estabelecimento (s) do
Locatário identificado (s) no item 5 do preâmbulo , em local cedido gratuitamente
pelo Locatário.
O presente contrato tem por objeto o (s) equipamento (s) identificado (s) no item 3
do preâmbulo (Central de produção de vácuo para aspiração médica, composta por
02 ramais e reservatório de vácuo), com as caracteristicas fixadas no item 4
também do preâmbulo, que estará (ão) em uso/instalado (s) no (s) estabelecimento
(s) do Locatário identificado (s) no item 5 do preâmbulo , em local cedido
gratuitamente pelo Locatário.
Prestará serviços médicos de ortopedia, traumatologia
Locação e manutenção pela Locadora à Locatária, dos equipamentos de sua
propriedade, elencados no Anexo I (Micro Câmera/ Fonte de Luz / Cabo de fibra
ótica / Monitor Grau Médico / Insuflador CO2) , que faz parte do presente
instrumento.

13 Alpha Secure Vigilância e Segurança Ltda

10.734.950/0001-01

A Contratada se compromete a prestar os serviços Portaria e controle de acesso
do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, localizado na Rua Saigiro
Nakamura, 600, Vila Industrial, São José dos Campos/SP, Cep 1220-280,
conforme diretrizes contidas no edital de concorrência nº SE 39/2017 e projeto
básico - Anexo I, rubricada pelas partes, que faz parte integrante deste Contrato,
com o número de postos definidos pela Contratante conforme tabela abaixo.

14 Alvarenga & Carvalho Clinica Medica Ltda

02.180.166/0001-62

Prestará serviços na área de ortopedia e traumatologia

15 AMW Servicos Medicos S/S Ltda - EPP

11.959.560/0001-94

16

Anfla
Produtos
para
Laboratorial Ltda EPP

Diagnóstico

17

Animaker Serviços de Informática Eireli
ME

18 Approbato Machado Advogados

19 AR Assessoria em Informática S/S Ltda

05.774.798/0001-42

04.977.103/0001-67

57.864.936/0001-88

03.122.799/0001-87

Prestará serviços médicos na área de neurocirurgia e de assistente técnico e
acompanhamento de perícias em processos civis e trabalhista
Pactuam as partes que a Contratada dará em comodato à Contratante os
Equipamentos de sua propriedade, nos termos e condições especificados no
Anexo I (Analisador de Urina, marca Lumira) e no corpo deste contrato, doravante
designados equipamentos, que deverão ser destinados exclusivamente para uso
dos produtos fornecidos pela Contratada, nas condições estipuladas na Cláusula
3.2, sob pena de rescisão do presente contrato, com a retirada imediata dos
equipamentos.
O projeto consiste na manutenção e hospedagem do site, tal como exposto na
Proposta Comercial que integra o presente Contrato como seu Anexo I. A
Contratada oferecerá acompanhamento para o bom funcionamento do website,
dentro dos módulos e estrutura proposta em anexo.
O CONTRATADO se compromete, em conjunto, com os demais advogados que
compõe o escritório de advocacia, a prestar à Contratante os serviços advocatícios
descritos na cláusula segunda deste instrumento, na forma, prazo e condições
estipuladas neste contrato, nas áreas de direito cível, tributário, administrativo e
trabalhista.
O presente contrato tem por objeto a concessão, por prazo certo e determinado, do
direito de uso, sem exclusividade, dos programas de computador descrito conforme
proposta anexas (ARL 20080525001 e ARG 20080525002), que faz parte
integrante do pacto, co suporte técnico, treinamento e instalação, observadas as
demais condições previstas na oferta e no pacto de que são signatários.
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20 Araya Transportes Ltda-ME

CNPJ

02.431.656/0001-94

Objeto do Contrato
Prestará serviços à Contratante de mensageiros motorizados de transportes e
entrega de malotes, documentos e encomendas na grande São Paulo, mediante a
disponibilização de mão de obra especializadas, motocicletas e carros,
combustíveis e demais componentes necessários à prestação dos serviços objeto
do presente.

06.907.138/0001-55

Constitui objeto do presente instrumento, a prestação de serviços de armazenagem
e digitalização, serão efetuados no depósito da Depósitária, localizado na Rodovia
Geraldo Scavone, 2300 - Unidade 17 e 59 - Jardim Califórnia - Jacareí - SP.

Assicom - Associação das Empresas e
22 Usuários das Tecnologias da Informação e
Comunicação

19.713.625/0001-29

O presente instrumento tem como objeto o compartilhamento com o Associado, dos
Benefícios obtidos pela Assicom junto às Operadoras, e das funcionalidades dos
serviços de valor adicional (SVA) providas pelos seus parceiros tecnológicos e
operacionais , não sendo a Assicom intermediária, representante ou de qualquer
forma responsável pela qualidade destes serviços.

Audisa Auditores Associados Sociedade
Simples Ltda EPP

08.654.123/0001-58

Prestação de Auditoria para a Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina - SPDM

Armafile Gerenciamento e Armazenagem
21
de Documentos Ltda

23

24

Axoon Comércio, Consultoria e Serviços
em Telecomunicações S.A

08.490.261/0001-49

O presente instrumento tem como objeto a prestação, pela Axoon ao Contratante,
dos serviços descritos no "Pedido de Serviços Axoon" (Pedido), como previamente
formalizado pelo Contratante, tendo como fundamento o fornecimento do sistema
AXOON, que consiste da licença de utilização dos softwares (aplicativos e SVAS),
a locação da plataforma, e os serviços técnico-operacionais necessários.

25

Bassi & Salomao Servicos Medicos S/S
Ltda

09.266.952/0001-26

Prestará serviços médicos de diagnóstico por imagem

21.551.379/0001-06

A Comodante entrega à Comodatária neste ato, os equipamentos descritos no
Anexo I, (designados em conjunto o "Equipamento" - BACTEC 9240 Instrument,
NOBREAK, COMPUTADOR P/ BACTEC 9000, MOUSE P/ COMPUTADOR
BACTEC 9000, TECLADO P/ COMPUTADOR BACTEC 9000, MONITOR P/
COMPUTADOR BACTEC 9000, LEITOR CÓDIGO DE BARRAS USB,
IMPRESSORA, Phoenix INSTRUMENT, Phoenix STARTER KIT, Phoenix SPEC
NEPHELOMETER, PHOENIX NEPHELOMETER CALIBRATOR, NOBREAK,
ESTAÇÃO DE TRABALHO EPICENTER, TECLADO P/ ESTAÇÃO TRABALHO
EPICENTER, MOUSE P/ ESTAÇÃO TRABALHO EPICENTER, MONITOR P/
ESTAÇÃO TRABALHO EPICENTER, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB),
que rubricado torna-se parte integrante deste Contrato.

21.551.379/0001-06

É objeto do presente Instumento o fornecimento pela Fornecedora à Compradora
dos produtos descritos no Anexo I (BD BACTEC - Plus Aerobic/F Medium, BD
BACTEC - Plus Anaerobic/F Medium, BD BACTEC - Peds Plus Medium, BD
BACTEC Myco/F Lytic Medium, ID Broth Tubo Phoenix, AST Broth Tubo Phoenix,
Painel PMIC/ID 105 Gram positivo, Painel NMIC/ID 94 Gram Negativo, Painel Yeast
ID (leveduras), AST Indicator Reagente Phoenix.)

14.789.140/0001-03

O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de infraestrutra de
Data Center para processamento do sistema descrito no preâmbulo do presente
contrato, via rede de Internet de qualquer ponto externo , ou de seus escritórios,
Licença de Uso e Prestação de Serviços de Instalação, Implantação, Treinamento e
Manutenção, Suporte Técnico e Serviços Eventuais e Desenvolvimento de
Customizações e Personalizações ao Sistemas especificados, no preâmbulo deste
Instrumento, os quais serão realizados de acordo com as condições aqui
estabelecidas e nos seus respectivos Anexos.

12.723.542/0001-71

Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia

13.580.223/0001-17

Prestará serviços na área na área de ortopedia e traumatologia

04.069.709/0001-02

Disponibilização da Plataforma Bionexo para o Hospital.

32 Bionexo Do Brasil S.A.

04.069.709/0001-02

Disponibilização da Plataforma Plannexo pela Bionexo para o Hospital que terá o
direito de uso oneroso, intransferível e não exclusivo, nos termos da proposta
negociada com referencia a Tomada de Preço - SERV NRº 05/SPDM/2014.

33 Bionexo Do Brasil S.A.

04.069.709/0001-02

34 Bionexo Do Brasil S.A.

04.069.709/0001-02

26

27

28

Becton Dickinson Industrias Cirurgicas
Ltda

Becton Dickinson Industrias Cirurgicas
Ltda

Benner Tecnologia e Soluções em Saude
Ltda

Bergamasco & Souza Marques Serv.
Ortopedicos Ltda
Bertelli E Guerra Serviços Médicos S/S
30
Ltda
31 Bionexo Do Brasil S.A.
29

Disponibilização da funcionalidade de Preço Médio de Medicamentos - Brasil para o
Hospital.
Disponibilização da Plataforma Bionexo (ambientes público e privado) para o
Hospital.

04.069.709/0001-02

Disponibilização da Solução Bio Analytics para os Contratantes, que consiste em
uma Solução Digital que se conecta a Base de dados da Contratada, e os dados
dos Contratante são tratados e exibidos em dashboards e relatórios exportáveis por
meio de acesso on line, através de computadores pessoais e dispositivos móveis.
Sua robusta matriz estatística permite criar modelos matemáticos que reproduzam
comportamentos passados e projetem o futuro.

Bota Fora Locacao e Transporte de
36
Cacambas Ltda ME

03.141.241/0001-49

Gestão dos resíduos gerados pela CONTRATANTE, abrangendo a correta
destinação dos recicláveis, coleta de lixo comum e orgânico, locação de caçamba e
transporte de resíduos classe I e II.

37 Cabral E Moleta Servicos Medicos Ltda

26.680.467/0001-13

Prestará serviços médicos de cardiologia, ecocardiografia e clínica médica

35 Bionexo Do Brasil S.A.
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38 Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda

46.266.771/0001-26

Locação de equipamento (s), descrito (s) e caracterizado (s) no Anexo I (
IMPRESSORA PB, MODELO B431 DN, B6500N, B6500N, IR1025IF, B-4600, IR
1030IRF, AUTO TRANSF, ML 420, ML421, AUTO TRANSF) deste Contrato.

39 Caobianco Clinica Medica Ltda - ME
40 Carneiro Ortopedia Ltda - ME

26.480.008/0001-96
22.731.777/0001-69

Prestará serviços médicos de ginecologia e obstetrícia
Prestará serviços médicos de ortopedia e traumatologia

41 Carvalho & Godoy Serviços Medicos Ltda

07.906.029/0001-86

Prestará serviços médicos de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço

42 Carvalho Silva Assitencia Medica Ltda
CDL
Central
De
Diagnósticos
43
Laboratoriais S/C Ltda

97.521.044/0001-07

Prestará serviços médicos da área de ortopedia e traumatologia
Prestação de Serviços de análise microbiológicas de alimentos, dietas enterais e
leites.
O presente Contrato tem como objeto a cessão gratuita à Comodatária do uso,
gozo e fruição dos equipamentos de propriedade da Comodante, quais
equipamento para aquecimento corpóreo por ar condicionado, marca 3M modelo
Bair Hugger 750, tensão 220 V.

46.226.155/0001-41

44

Cei Comércio Exportação Importação de
Materiais Medicos Ltda

40.175.705/0001-64

45

Centro De Assistência Medica Wolff Ltda EPP

06.194.506/0001-65

Prestará serviços médicos na área de ginecologia

61.600.839/0001-55

Estabelece Cooperação Recíproca entre as Partes, visando o desenvolvimento de
atividades para a promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com
a Constituição Federal (Artigo 203, inciso III, e artigo 214, inciso IV), através da
operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, conforme Projeto
Básico do Edital de Concorrência nº SE 44/2007anexo, que fica fazendo parte
integrante do presente contrato.

61.600.839/0001-55

Estabelece Cooperação Recíproca entre as Partes, visando o desenvolvimento de
atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do aprendiz ao
mercado de trabalho, e a sua formação para o trabalho, de acordo com a
Constituição Federal vigente Art.º 7, inciso XXXIII, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20 de 15/12/98, Artigo 203, inciso III, e artigo 214, inciso IV, e a
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Título III, Capítulo IV, Seção IV,
entendida a aprendizagem, como estratégia de formação técnico-profissional
metódica, compatível, com desenvolvimento físico, moral e psicológico do
adolescente, conforme Projeto Básico em anexo que fica fazendo parte integrante
do presente contrato.

08.394.951/0001-02

Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia

05.240.131/0001-60

Prestará serviços médicos de pediatria

50 Cesar&Cesar Serv Medicos S/S Ltda - ME

08.578.875/0001-87

Prestará serviços médicos na área de neurologia, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica

51 Cirurgia Toracica Do Vale Ltda

16.518.016/0003-92

Prestará serviços médicos na área de cirurgia torácia, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com a necessidade e autorização da coordenação médica

Cliadi Clinica E Cirurgia Do Aparelho
Digestivo Ltda

60.127.909/0001-37

Prestará serviços médicos de ginecologia e obstetrícia

53 Climed Sao Jose Dos Campos Ltda - EPP

05.001.328/0001-46

Prestará serviços na área de ortopedia e traumatologia e coordenação da ortopedia

10.249.870/0001-52

Prestará serviços de neurocirurgia na área de pronto socorro adulto e infantil
mediante a colocação de profissionais médicos qualificados para tal

14.428.286/0001-15

Prestará serviços médicos de anestesiologia

01.346.522/0001-02

Prestará serviços médicos de diagnóstico por imagem

12.109.426/0001-67

Prestará serviços médicos na área de neurocirurgia, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica

18.181.967/0001-82

Prestará serviços de médico generialista no pronto socorro

20.146.987/0001-64

Prestará serviços médicos de cardiologia pediátrica e ecocardiografia
Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia, perfazendo um
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação
médica
Prestará serviços médicos de ortopedia e traumatologia
Prestará serviços médicos na área de pediatria e uti pediátrica, perfazendo um total
de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação
médica
Prestará serviços de médico emergencista no pronto socorro adulto, perfazendo um
total de horas/semana de acordo com a necessidade e autorização da coordenação
médica.
Instrumento particular de licenças de uso na modalidade "SAAS" do software Mobi
Saude e dos serviços de Implementação, Configuração, Desenvolvimento e
Suporte e Treinamento para estes softwares.
Prestação de Serviços pela Alelo ao Cliente, de administração e emissão de
cartões Refeição , conforme Projeto Básico, tabela de locais, quantitativos dos
respectivos cartões e propostas da Contratada que fazem parte integrante do
presente contrato como se nele estivessem transcritos.
Prestação de Serviços pela Alelo ao Cliente, de administração e emissão de Cartão
Alelo Auto utilizado pelos Portadores para aquisição de combustíveis e outros
produtos e/ou serviços automotivos nos Estabelecimentos Credenciados, bem
como, a disponibilização do sistema Alelo Auto para gestão das despesas de
veículos.

46

47

Centro de Integração Empresa Escola
Ciee

Centro de Integração Empresa Escola
Ciee

Centro Esp. Em Traumologia Orto. Soc.
Simples Ltda
49 Centro Medico Arduini S/S Ltda - ME
48

52

Clineuro Clinica De Neurocirurgia Dr.
Rogério X. N
Clinica De Anestesiologia Medicina
55
Intensiva e dor Ltda
Clinica De Radiodiagnostico Rubez
56
Sociedade Simples - ME
54

57 Clinica Medica Esteves S/S Ltda
Clinica Medica Pereta Tavares S/S LtdaME
59 Clinica Napoli Ltda - ME
58

60

Clinifor Clinica de Fraturas e Ortopedia
S/S Ltda

57.534.208/0001-08

61 Clinimedicos Ltda - ME

13.405.551/0001-87

62 Clinmater - Clinica Infantil Ltda - EPP

05.298.571/0001-78

63 Cmr Servicos Medicos Ltda

10.359.801/0001-00

64

Columbia Tecnologia e Desenvolvimento
Ltda - ME

09.594.943/0001-64

65

Companhia Brasileira de Soluções e
Serviços S.A

04.740.876/0001-25

66

Companhia Brasileira de Soluções e
Serviços S.A

04.740.876/0001-25
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Empresa

CNPJ

Objeto do Contrato

Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS

61.856.571/0006-21

Contratação de fornecimento de gás natural canalizado (GÁS) para as atividades
vinculadas as Unidade Usuária mencionada no item B do Quadro Resumo.

Companhia de Saneamento Basico Do
68
Estado de SP - Sabesp

43.776.517/0001-80

Controllab Controle de Qualidade para
Laboratórios Ltda

29.511.607/0001-18

69

Aplicação da Tarifa/Entidade de Assistência Social no faturamento dos serviços de
fornecimento de água, e/ou de coleta de esgotos de acordo com Comunicado
Tarifário vigente.
Prestação de Serviços de Controle de Qualidade pela Controllab, conforme
solicitado pela Laboratório Participante.
Prestará serviços na área de ultrassonografia mediante a colocação de
profissionais médicos qualificados para tal

70 Convenio Serviços Medicos Ltda

96.486.162/0001-50

71 Coser E Seidel Serviços Mediocos Ltda

21.403.820/0001-02

Prestará serviços médicos no pronto socorro adulto

02.181.137/0001-15

Prestará serviços médicos de ortopedia e traumatologia

14.610.749/0001-65

Prestação de serviços de reforma e soldagem de bens ativos tangíveis metálicos
conforme a Proposta de Preços e Projeto Básico anexo que passam a ser parte
integrante do presente contrato.

09.135.820/0001-65

Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia

24.247.770/0001-00

Prestará serviços médicos nas áreas de cirurgia geral e endoscopia

09.398.148/0001-09

Prestará serviços na área de ortopedia e traumatologia

61.099.008/0001-41

Objeto deste contrato é dividido em duas partes, sendo aquisição da Licença,
Implantação e Treinamento do Sistema ServCom Net, cujos valores estão
descritos no Anexo III, e a prestação de serviços de Assistência Técnica pela
Contratada, nos equipamentos, e/ou software da Contratante, descritos no Anexo I,
doravante denominados "Equipamentos" e/ou "Softwares", com exclusidade de
acordo com as disposições e demais especificações comerciais e operacionais
contidas no Anexo II, os quais integram o presente Contrato.

72

Cri-Clinica Respiratoria de Itajuba Ltda EPP

73 D & G Restauracao Ltda - Me
Dall Ara e Rahimen Serv Medicos S/S
Ltda.
Dh Servicos Medicos De Urgencia Ltda 75
ME
76 Dias e Neves Serv Medicos Ltda.
74

77

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de
Ponto e Acesso Ltda

Directsat Provedor de Acesso a Redes de
Telecomunicacoes Ltda
Directsat Provedor de Acesso a Redes de
79
Telecomunicacoes Ltda
78

80 Directweb Tecnologia em Informatica Ltda

09.344.291/0001-00
09.344.291/0001-00
05.934.897/0001-44

Execução do (s) seguinte (s) serviço (s): Conexão ponto a ponto em fibra Óptica,
Conexão Redundante via Rádio.
Execução do (s) seguinte (s) serviço (s): Conexão ponto a ponto em fibra Óptica,
Conexão Redundante via Rádio.
Prestação de Serviços agregados em Data Center Compartilhado.

Docebit Serviços Especializados em TI
81
Ltda - Eireli

21.213.106/0001-43

82 Doro & Fiore Serviços Medicos Ltda

10.274.056/0001-98

Prestação pela Contratada, de Serviços de Suporte técnico em informática,
inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e
banco de dados e Desenvolvimento e produção de programas de computador ("
software").
Prestará serviços médicos de neurocirugia

83 Drimed Servicos Medicos S/S Ltda

11.620.033/0001-50

Prestará serviços médicos de clínica médica, cardiologia e medicina intensiva

84

EDP Sao Paulo Distribuicao de Energia
S.A.

02.302.100/0001-06

Fornecimento de energia elétrica ao Cliente, que a receberá em suas instalações,
identificadas no campo Endereço da Unidade Consumidora, deste documento, a
partir da Data Início do Fornecimento, constante no campo Período de
Contratação, o qual será utilizado exclusivamente para os fins previstos no campo
Código de Atividade, sendo vedado ao Cliente o seu emprego para outros fins sem
autorização expressa e por escrito da Bandeirante e, em, qualquer hipótese, para
revenda ou cessão a terceiros.

85

Elise Nogueira Servicos Medicos Ltda EPP

22.852.481/0001-04

Prestará serviços médicos de pediatria

86 Empresa Brasileira de Correios Telegrafos

34.028.316/0001-03

87 Empresa Brasileira de Correios Telegrafos

34.028.316/0001-03

Tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos,
solicitados pela Contratante, de acordo com especificado na Ficha Resumo anexa a
este contrato.
Tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos,
solicitados pela Contratante, de acordo com especificado na Ficha Resumo anexa a
este contrato.

07.086.288/0001-08

Tem por objeto a manutenção preventiva e/ou corretiva do (s) equipamento (s)
discriminados no Anexo I que faz parte integrante do presente Contrato Instalados
no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, sediado na Rua Saigiro
Nakamura, nº 800, Vila Industrial, Cep 1220-280 - São José dos Campos - SP.

89 E-People Soluções Ltda

03.693.940/0001-00

Prestação de Serviços de licenciamento de uso de software PACS) (Picture
Archiving and Communications System) Sistema de Comunicação e Arquivamento
de imagens com licença de uso de Gerenciamento de Central de Laudos,
localização de equipamentos de digitalização de imagem radiográfica de raio x, com
opção de compra no final, suporte, garantia e manutenção.

90 E-People Soluções Ltda

03.693.940/0001-00

Prestação de serviços de laudo à distância de eletrocardiograma digital que
obedecerá às diretrizes e premissas previstas no projeto básico da contratação Anexo I.

03.962.615/0001-97

Prestará serviços na área de cirurgia pediátrica, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica

04.148.921/0001-57

Prestará os serviços especializados de Coleta, Transporte, Tratamento do R.S.S do
GRUPO B, pela metodologia de Incineração, em unidade de tratamento licenciada
pela CETESB.

Ems Techinical Solutions Conserto e
88
Serviços Ltda

91

EPL
Empreendimentos
Sociedade Simples Ltda

Eppolix
Tratamento
92
Especiais Ltda

De

Medicos

Resíduos
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93

Esterilav Comércio e Manutenção de
Equipamentos Hospitalares Ltda EPP

52.119.963/0001-02

94

Farid Jorge Clinica Ortopedica de Fraturas
Ltda

59.939.975/0001-22

95 Felicita Servicos Medicos EIRELI - EPP
Femelle Servicos Medicos Especializados
Ltda - EPP
97 Femme Clinic Ltda
96

98 Fontelab Peças e Manutenção Ltda - ME
99

Fortunato De Barros Servicos Medicos
Ltda - EPP

Objeto do Contrato
O objetivo do presente contrato é a Manutenção Preventiva e Corretiva pela
Contratada dos seguintes equipamentos abaixo relacionados com cobertura dos
seguintes preços: 02 Autoclave Ivac Plus Baumer, 01 Autoclave Mod AC 254
Ortosintese.
Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia, perfazendo um
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação
médica

22.159.948/0001-27

Prestará serviços médicos de ginecologia e obstetrícia

24.836.628/0001-90

Prestará serviços médicos de ginecologia, obstetrícia e diagnóstico por imagem

04.528.405/0001-58

Prestação de serviços médicos de ultrassonografia
Tem por finalidade a prestação, pela Contratada, de serviços de Assistência
Técnica dos equipamentos eletromédicos, localizados no Hospital Municipal Dr.
José de Carvalho Florence, com cobertura de peças, conforme Anexo II.

06.274.509/0001-09
27.422.890/0001-86

Prestará serviços médicos de neurocirurgia

100 Gel Set Editora Grafica Ltda

06.539.991/0001-61

Venda de impressão de material gráfico dentro da forma e características
solicitadas pela Contratate à Contratada.

101 Gestal Service Comercial Ltda - EPP

03.643.690/0001-95

Prestação de Serviços de disponibilização de dados do uso de energia elétrica via
internet nas instalações indicadas pela Contratante e relacionadas no Anexo I.

27.181.574/0001-60

Prestará serviços médicos de clínica médica

19.777.216/0001-96

Prestará serviços médicos de neonatologia

03.812.972/0001-79

Locação de equipamentos médicos hospitalares. (Bisturi Eletrônico, Cardioversor
Bifásico, Incubadora para recém nascido, Monitor de sinais vitais ECG/SPO2/
NIBP, Monitor de sinais vitais ECG/SPO2/ NIBP, ETCO2, Ventilador Pulmonar, AD,
PED e NEO, Ventilador Pulmonar de Transporte AD/PED, Aspirador Cirurgico).

Graziela Janjacomo De Alcantara Moreira ME
103 Gripp Servicos Medicos
102

104 Gs Equipamentos e Soluções Ltda - EPP

105

Guedes & Villela Bravo Servicos Medicos
Ltda

106 H. Strattner & Cia Ltda

08.164.391/0001-91

33.250.713/0002-43

Prestação de serviços médicos por tempo determinado, consistentes na realização
de exames médicos holter em carater eletivo e/ou de urgência, tendo como
destinatarios os pacientes dos sus - sistema único de saúde, mediante retribuição
monetária em moeda nacional.
Fornecimento, pela H. STRATTNER, dos produtos descritos na Cláusula Segunda
deste Instrumento (Lavadora Ultrassônica), assim como o comodato, empréstimo
gratuito, pela H. STRATTNER, à Comodatária, dos equipamentos e seus
respectivos acessórios, a seguir descritos, doravante simplesmente designados
Equipamentos, que deverão ser destinados exclusivamente para uso dos produtos
fornecidos pela H. STRATTNER, nas condiçõe estipuladas na Cláusula Segunda,
sob pena de rescisão do presente contrat, com a retirada imediata dos
equipamentos.

00.610.681/0001-00

A HOSP PHARMA obriga-se a preparar as Soluções Parenterais solicitadas por
escrito pela Contratante, doravante denominadas "Produtos", nos exatos termos
solicitados e segundo as condições estabelecidas neste Contrato e seus Anexos.

10.353.678/0001-01

Prestará serviços na área de ortopedia e traumatologia, realização de cirurgias
ortopédicas, realização e coordenação de reunião clínica e discussão de casos
clínicos, visitas aos pacientes e orientações aos residente, perfazendo um total de
12 horas/semana

Infcor Serviços Médicos e Consultoria em
109 Infectologia, Microbiologia e Cardiologia
Ltda.

26.732.234/0001-17

Prestação de serviços direcionados ao gerenciamento e supervisão dos serviços de
prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência a saude prestada
direta ou indiretamente à Contratante com objetivo de assessorar os Programas de
Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares, fornecendo treinamento
específico nesta área, dando suporte técnico-científico, produzindo protocolos de
prevenção e tratamento de infecções, auxiliando na capacitação de profissionais
médicos e de enfermagem no mercado para a execução dos trabalhos dos
Serviços de Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) do Hospital Dr.
José de Carvalho Florence.

110 Intensiva Respcor Serv Medicos Ltda

19.447.821/0001-07

Prestará serviços médicos de clínica médica

94.126.737/0001-07

Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação, integração,
interoperabilidade, treinamento, suporte, manutenção de Software para o
gerenciamento dos contratos de gestão ( metas de produção, metas qualitativas,
financeiro, auditorias externas), avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos
serviços (desempenho operacional e financeiro, qualidade de assistência).
Monitoramento dos planos de ações e resultados das metas estratégicas.

03.339.370/0001-46

Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação, integração,
interoperabilidade, treinamento, suporte, manutenção de Software para o
gerenciamento dos contratos de gestão ( metas de produção, metas qualitativas,
financeiro, auditorias externas), avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos
serviços (desempenho operacional e financeiro, qualidade de assistência).
Monitoramento dos planos de ações e resultados das metas estratégicas.

Hosp Pharma Manipulaçao e Suprimentos
107
Ltda

108 Hungria Serviços Medicos S/S Ltda

111 Interact Franquia Advance Ltda

112 Interact Solutions Ltda

113 IQG - Instituto Qualisa de Gestão Ltda

00.210.918/0001-65

114 IQG - Instituto Qualisa de Gestão Ltda

00.210.918/0001-65

A Contratada se propõe, baseada unicamente nas Nomas Técnica - ONA e no
Manual Brasileiro de Acreditação - ONA, a realizar processo de Avaliação para fins
de Recertificação de Acreditação da Contratante.
Serviço especializado de Manutenção do Processo de Acreditação, visando a
continuidade e manutenção da Certificação.
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116 J de Paschoal Transporte Ltda Me

06.954.888/0001-88

117 J. E. Figueiredo Viana & Cia Ltda
118 J.J.A Servicos Medicos Ltda-ME
119 Jed Ladeira Ltda-ME

09.119.037/0001-08
10.629.956/0001-00
10.176.746/0001-04

Objeto do Contrato
Prestação de serviços ressonancia magnetica (exceto mamas, cardiaca,
ressonância por perfusão, tractografia e exames com bobina endorretal),
angioressonância
(exceto
angioressonancia
de
membros
inferiores),
colangioressonância,
tomografia
computadorizada
(exceto
coronariana),
angiotomografia, espectrocopia, sedação, cintilografia óssea, cintilografia renal
dmsa, cintilografia renal dtpa, densitometria óssea, uretrocistografia,
videodeglutograma, eed, rx transito intestinal, escanometria, rx-panorâmico de
coluna total e rx- panoramico membros inferiores (full leg)
Prestação de serviços, pela Contratada, de transporte de equipe de funcionários,
materiais e medicamentos da Contratante.
Pprestação de serviços médicos de ortopedia e traumatologia
Prestará serviços médicos de ultrassonografia
Prestação de serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia

120 Jvlc-Serc de Saude Ltda

20.262.919/0001-60

Prestará serviços médicos de clínica médica e de medicina familiar e comunitária

08.570.569/0001-02

Prestará serviços médicos de clínica médica e reumatologia

115

121

Empresa

CNPJ

Irmandade da Sta Casa De Misericordia
De S J Dos Campos

45.186.053/0001-87

Kairós Clínica Médica E Treinamentos
Ltda

122 Keje Associados S/S Ltda EPP

01.328.173/0001-04

123 Lavale S/C Ltda

05.322.309/0001-11

124 Lavebras Gestao de Texteis S.A.

06.272.575/0028-60

125 Ldf - Servicos Medicos S/S Ltda

24.719.488/0001-70

Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia, perfazendo um
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação
médica
Prestação dos serviços especializados conforme descrito no Anexo I (Lavanderia
Hospitalar).
Locação de enxoval hospitalar de propriedade da Locadora, doravante denominado
"enxoval" pela Locadora à Locatária.
Prestará serviços de clínica médica

126 Lean Institute Brasil

02.918.808/0001-88

Implementação pelas Contratadas do projeto denominado "Avançado na
transformação lean" este método leva a escolha da melhor opção de "solução"a
partir de diversos esboços iniciais. Avaliam-se as alternativas classificando-as por
ponto, em critérios como:lead time, produtividade, segurança, custo e outros. O
método a ser utilizado para estas atividades na Contratante será a transferência de
conhecimento sobre o Lean para equipe de coordenação da Contratante utilizandose das reuniões de trabalho e acompanhamento das ações voltadas ao projeto,
conforme proposta das Contratadas de 07/02/2017, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento como ANEXO I.

127 Leite Novaes Servicos Medicos Ltda.

25.136.689/0001-07

Prestará serviços médicos de ortopedia e traumatologia

128 Leme&Barretto Serv Medicos Ltda-EPP

19.011.256/0001-22

Prestará serviços de médico generalista no pronto socorro, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com a necessidade e autorização da coordenação médica

129 Lockten Locação de Conteineres Ltda Me

08.925.972/0001-07

130
131
132
133

14.692.720/0001-70
21.521.692/0001-93
61.074.175/0001-38
13.335.535/0001-65

M. R. F. Lacerda & Cia Ltda - EPP
Mangalam Serviços Medicos Ltda-ME
Mapfre Seguros Gerais S.A.
Maroun E Bissoli Servicos Medicos

134 Marthos Magno Ferreira Freitas ME

10.610.515/0001-67

135 Md Servicos Medicos Ltda

19.454.158/0001-60

136

Mendes Albuquerque Servicos Medicos
S/S Ltda

137 Mercadante Serv Medicos S S Ltda
Miola & Menezes Servicos Medicos Ltda ME
Monica Bergamo Lopes Serviços Medicos
139
Ltda
140 Monica Lucia Valente - ME
138

19.224.551/0001-67

19.949.750/0001-32

Prestará serviços de ortopedia e traumatologia, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica

25.101.423/0001-29

Prestará serviços médicos de cirurgia geral e de médico generalista

11.638.530/0001-86
17.426.026/0001-07

141 Monteggia Produtos Hospitalares Ltda

05.032.608/0001-11

142 Munhoz Servicos Medicos Ltda
143 Nakagawa - Servicos Medicos Ltda

24.815.024/0001-67
22.223.038/0001-66

144

Nci
Assessoria,
Consultoria
Desenvolvimento Ltda. - ME

E

145 Nefromed Ltda

Locação de 09 (nove) Containers Marítimos de propriedade da Locadora,
transformado em módulo habitável, conforme enumerado abaixo, doravante
denominado "MÓDULO", cujas características de construção encontram-se assim
definidas.
Prestará serviços médicos de ginecologia e violência contra a mulher
Prestará serviços médicos de pediatria
Seguro Predial
Prestará serviços médicos de neonatologia
Prestará serviços na área de ortopedia e traumatologia, mediante colocação de
profissionais médicos qualificados para tal
Prestará serviços de médico intensivista, perfazendo um total de horas/semana de
acordo com necessidade e autorização da diretoria
Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia, perfazendo um
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação
médica

20.015.099/0001-02
61.873.915/0001-04

Prestará serviços na unidade de otorrinolangologia mediante colocação de
profissionais qualificados para tal
Prestará serviços médico de pediatria
Manutenção preventiva e corretiva dos seguintes instrumentos e/ou equipamentos
de propriedade da Contratante.
Prestará serviços de endoscopia
Prestará serviços médicos de ginecologia e obstetrícia
Fornecer acesso via Web, licenciamento, suporte, manutenção do sistema de
informação denominado HECOS, que será utilizado com objetivo de gerar
informações estatísticas e gerenciais de custos da Instituição.
Prestação de serviços médicos na área de hemodiálise e avaliação clínica,
elencados no anexo I, parte integrante deste instrumento

146

Neuroclin Neurologia Clinica Integrada
Ltda

07.725.460/0001-26

Prestará serviços médicos na área de neurologia, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica

147

Neurovitta - Clinica De Neurologia E
Neurodiagnostico Ltda

08.490.436/0001-18

Prestará serviços médicos de neurologia, perfazendo um total de horas/semana de
acordo com necessidade e autorização da coordenação médica

22.329.977/0001-90

Prestação de Serviços de Controle de Pragas nas dependências da Contratante,
localizada na Rua Saigiro Nakamura, nº 800, bairro Vila Industrial, cidade São José
dos Campos/SP, CEP 1220-280, conforme (Anexo I - Projeto Básico), que passa a
fazer parte integrante deste contrato.

148

No Bugs Controle Profissional de Pragas
Ltda
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149 Naturais do 2º Subdistrito do município de
São José dos Campos - SP
150 Oncologica - Oncologia Integrada Ltda
151

Ortho Clinical Diagnostics
Produtos Para Saude Ltda

do

Brasil

152

Ortho Clinical Diagnostics
Produtos Para Saude Ltda

do

Brasil

Ortohouse-Consultório De Ortopedia e
Traumatologia Ltda - ME
Ortotrauma - Centro Médico Cacapava
154
S/S Ltda
153

155

Orvalhos Garden Servicos de Jardinagem
Ltda - Me

CNPJ
00.033.745/0001-57
05.220.535/0001-91
21.921.393/0001-46

21.921.393/0001-46

57.530.230/0001-80

Prestará serviços médicos de ortopedia e traumatologia

01.901.604/0001-71

Prestará serviços médicos na área de diagnóstico por imagem

20.099.934/0001-30

156 Osaku Clinica Medica Ltda - ME

21.336.926/0001-22

157 Otp Clinica de Servicos Medicos Ltda

13.200.213/0001-09

158 Pemafe - Servicos Medicos S/S Ltda
159 Perozini & Cia Ltda - ME

18.003.652/0001-45
22.529.839/0001-54

160

Philips Clinical Informatics - Sistemas De
Informacao Ltda

161 Plani Dianósticos Médicos Ltda
Planisa Planejamento e Organização de
162
Instituições de Saude SS Ltda

163

Produmed Serviços Indústria e Comércio
Ltda

01.950.338/0001-77

48.963.698/0001-77

Prestação de serviços médicos de exames diagnósticos de ressonância magnética

58.921.792/0001-17

Implantação da metotologia de "Gestão Estratégica de Custos Hospitalares" e sua
utilização como ferramenta para controle das operações, tomada de decisões e
avaliação do preço dos serviços prestados.

55.634.901/0001-27

Prestação de Serviços pela Contratada, relativos ao processamento e esterilização
de materiais de uso hospitalar, descrito em lista (27) anexa ao presente
instrumento, devidamente rubricada pelas partes, a qual poderá ser atualizada pela
Contratada mediante simples comunicação à Contratante, com a inclusão ou
exclusão dos serviços a serem prestados, sempre que necessário.

45.391.489/0001-08

165 R&S Mp Serv Em Saude Ltda-ME

20.048.472/0001-21

166

Radioll Do Vale Diagnosticos Por Imagem
Ltda

13.425.892/0001-14

167

Reabilitar Medicina De Diagn Tratamento
e Reabilitação Ltda

08.496.760/0001-43

Respirar Clinica Do Aparelho Respiratorio
Ltda
170 Rolim E Nunes Clinica Medica Ltda
169

50.460.815/0001-21

53.316.378/0001-65

Prestará serviços médicos de cirurgia geral

28.108.073-0001-10

Prestará serviços médicos na área de clínica geral e de neurologia
Prestação de Serviços de análise de Água Purificada do CME - Central de Material
Esterilizado situado à Rua Saigiro Nakamura, 800 - Vila Industrial - São José dos
Campos - SP.
Prestação de Serviços de análise de efluentes situado à Rua Saigiro Nakamura,
800 - Vila Industrial - São José dos Campos - SP.
Prestação de Serviços de análise de potabilidade de Água do Hospital Municipal Dr.
José de Carvalho Florence, situado à Rua Saigiro Nakamura, 800 - Vila Industrial São José dos Campos - SP.
Prestará serviços na área de ortopedia e traumatologia, no pronto socorro mediante
a colocação de profissionais médicos qualificados para tal.

Rr Acqua Service Coleta E Analise De
Agua Ltda ME

08.356.731/0001-86

172

Rr Acqua Service Coleta E Analise De
Agua Ltda ME

08.356.731/0001-86

173

Rr Acqua Service Coleta E Analise De
Agua Ltda ME

08.356.731/0001-86

175 Samtronic Industria E Comercio Ltda.

Realização e fornecimento de exames de Audiometria e acuidade visual nas
consultas de exame médico periódico e exame médico admissional para
atendimento ao PCMSO, pela Contratada aos colaboradores encaminhados pela
Contratante, mediante a disponibilização de mão de obra especializada nas
dependências da Contratada.
Prestará serviços de médico em cirurgia geral e coloproctologia, perfazendo um
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorizacao da coordenação
médica
Prestará serviços médicos na área de diagnóstico por imagem, perfazendo um total
de horas/semana de acordo com a necessidade e autorização da coodenação
médica
Prestará serviços na área de fisiatria, perfazendo um total de horas/semana de
acordo com necessidade e autorização da coordenação médica
Por este instrumento, o Oficial, se compromete a prestar Serviços Notariais à
Cliente, de modo que a segunda passe a integrar sua carteira de clientes
mensalistas.

171

174 Salles E Pinheiro Clinica Medica S/S Ltda

Prestação de serviços de manutenção preventiva e de conservação e limpeza de
jardim, conforme Projeto Básico (Anexo I), que faz parte integrante deste
Instrumento.
Prestará serviços médicos de ginecologia e obstetrícia
Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia, perfazendo um
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação
médica
Prestará serviços médicos de ortopedia e traumatologia
Prestará serviços médicos em ortopedia e traumatologia
Cessão ao Cliente, em acordo com a legislação brasileira, intransferível e por
prazo indeterminado (ad perpetum), da licença de uso do Tasy - Sistema de Gestão
Hospitalar, conforme especificação no Anexo "A", deste Contrato, doravante
denominado simplesmente "SISTEMA", produto licenciado, ou "SOFTWARE".

164 Prontoclin Ltda

Registro Civil das Pessoas Naturais e
168 Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da
Comarca de São José dos Campos

Objeto do Contrato
Possibilitar a coleta de dados dos recém-nascidos e de seus genitores nas
dependências da maternidade conveniada, para agilização do registro de
nascimentos ali ocorridos.
Prestará serviços médicos na área de cirurgia geral e cirurgia oncológica
Compromete-se a locar à Locatária /Compradora, também qualificada acima, sob o
regime jurídico de locação, na forma prevista no Código Civil, os equipamentos
previstos no Anexo I, o qual, assinado pelas partes, integra o presente instrumento.
(Analisadores Vitros Johnson & Johnson);
Compromete-se a locar à Locatária /Compradora, também qualificada acima, sob o
regime jurídico de locação, na forma prevista no Código Civil, os equipamentos
previstos no Anexo I, o qual, assinado pelas partes, integra o presente instrumento.
(Analisadores Vitros Johnson & Johnson);

07.043.465/0001-79

58.426.628/0001-33

Tem por objeto a aquisição de descartáveis importados, fabricados e/ou
comercializados pela Fornecedora ("produtos") , sob a marca Samtronic, mediante
requisição prévia e por escrito da Compradora, respeitando as condições previstas
neste Contrato e as condições comerciais vigente à época da compra e as
especificação do Projeto Básico para Contratação de Empresa de Comodato e
Bomba de Infusão Volumétrica Peristáltica, descrita na cláusula 7.8.2, devendo ser
integralmente observado e cumprido pelas partes.
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07.452.325/0001-54

Prestará serviços médicos na área de neurologia, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica

50.429.810/0001-36

A SAPRA na qualidade de entidade licenciada pela CNEN - Comissão Nacional de
Energia Nuclear - para executar Serviços de Assessoria e Monitoração Pessoal,
proprietária dos Portas Dosímetros, acompanhada dos respectivos Dosímetros,
com todos os dados que os identificam como pertencentes ao SAPRA, doravante
designados Monitores , e constituidos por um par de Dosímetros
Termoluminescentes, LIF (TLD- 100) e Caso DY ou Dosímetros oticamente
estimulados INLIGHT, compostos por um conjunto de quatro elementos sensíveis e
um porta Dosimetro contendo filtros, cede à Instituição, o direito de uso de tais
bens, e, compromete-se a fornecer Relatórios técnicos comprovando a dose de
radiação registrada em cada monitor, serviços esse que será feito mensalmente,
mediante as condições aqui estabelecidas.

Scorpion
Comércio
eLocacao
de
178 Equipamentos Elétricos e Eletrônicos e
Monitoramento Computadorizado Ltda ME

07.175.844/0001-12

Locação em forma de Comodato dos equipamentos constantes do Anexo I, bem
como a Prestação de Serviços, Instalação e Manutenção de Equipamentos
Eletronicos de Alarme e Sistema de Filmagem e Gravação de Imagens através de
CFTV (Câmeras de Segurança), conforme a relação de equipamentos constantes
no Anexo I do presente contrato.

Semevale-Serv Medicos Do Vale Do
Paraiba SS Ltda

17.214.085/0001-03

Prestará serviços médicos de neonatologia

180 Seram Assistencia Medica Limitada

07.428.661/0001-61

Prestará serviços na área de pediatria, perfazendo um total de horas/semana de
acordo com necessidade e autorização da coordenadoria médica

181 Seroa Da Motta Clinica Medica Ltda

13.469.125/0001-07

Prestará serviços médicos na área de neurorradiologia, perfazendo um total de
horas/semana de acordo com necessidade e autorização dao coordenação médica

50.459.395/0001-63

Prestação de serviços na área de hemoterapia, abrangendo o fornecimento de
hemocomponentes, assim como a realização de exames e procedimentos
elencados em anexo I, todos em conformidade com as cláusulas e condições que
se seguem.

01.449.930/0001-90

Breve síntese do Objeto: Os serviços de manutenção subdividem-se em: a)
Preventivos: Os serviços de manutenção do tipo "Preventivos" constituem -se na
verificação do funcionamento do Equipamento, mediante realização de vistoria pelo
técnico indicado pela SIEMENS, previamente agendada com o Cliente. b)
Corretivos: Os serviços de manutenção do tipo "Corretivos" consistirão em:i)
conserto de defeitos e/ou falhas de funcionamento apresentados nos Equipamentos
ou ii) em sua detecção e elaboração de relatório para providências no sentido de
efetuar seu reparo ou correção após a devida e efetiva abertura de chamado pelo
Cliente na Central de Atendimento da SIEMENS.

01.449.930/0001-90

Breve síntese do Objeto: O serviço de manutenção consiste em: a) Manutenção
Preventiva: com periodicidade semestral para o equipamento SOMATOM SCOPE
(Tomógrafo). (três manutenções preventivas ao ano). b) Manutenção Corretiva: Os
serviços de manutenção do tipo "Corretivos" consistirão em:i) conserto de defeitos
e/ou falhas de funcionamento apresentados no(s) Equipamento(S) ou ii) em
detecção de defeitos e/ou falhas de funcionamento apresentados no (s)
Equipamento (S) e elaboração de relatório para providências no sentido de efetuar
seu reparo ou correção após a devida e efetiva abertura de chamado pelo Cliente
na Central de Atendimento da Contratada.

176 Saniza Assistencia Em Saude Ltda - ME

177

179

182

Sapra Landauer Serviço de Assessoria e
Proteção Radiológica Ltda

Serviço De Hemoterapia São José Dos
Campos Ltda

183 Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda

184 Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda

Sistemas Convex Locações De Produtos
185
De Informática Ltda

73.147.084/0001-64

186

Sistemas Convex Locações De Produtos
De Informática Ltda

73.147.084/0001-64

187

Sistemas Convex Locações De Produtos
De Informática Ltda

73.147.084/0001-64

188

Sistemas Convex Locações De Produtos
De Informática Ltda

73.147.084/0001-64

189 Tecnoeng Engenharia e Serviços Ltda.
Temporalis
Servicos
Medicos
Fonoaudiologicos Ltda
191 Toledo & Katahira S/C Ltda
190

05.350.554/0001-32
E

Locação da quantidade de 54 equipamentos de informática, sendo 05 impressoras
Tipo I (STRIPE) e 49 impressoras Tipo II (TLP), cujas configurações estão
descritas no Anexo I, parte integrante deste contrato, assim como sua manutenção
corretiva e preventiva durante sua vigência.
Locação da quantidade 394 equipamentos de informática, cujas configurações
estão descritas no Anexo I, assim como sua manutenção corretiva e preventiva
durante sua vigência.
Locação da quantidade de 08 (oito) equipamentos de informática, sendo 8
equipamentos tipo II, cujas configurações estão descritas no Anexo I, parte
integrante deste contrato.
Locação da quantidade de 03 (três) equipamentos de informática, sendo 03
equipamentos Tipo III, cujas configurações estão descritas no Anexo I, parte
integrante deste contrato.
Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos de
Refrigeração, Ar Condicionado e Câmaras Frias listados abaixo que se encontram
instalados no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence.

27.902.207/0001-08

Prestará serviços médicos na área de neurologia

03.592.876/0001-62

Prestará serviços na área de pediatria e ortopedia e traumatologia
Adesão TOTVS - Cessão de Direito de Uso de Software (CDU) e Serviços
Mensais de Software e Educação à Distância (SMS).
A TOTVS, em seu conceito de estrutura de negócios possui uma área denominada
TOTVS EDUCAÇÃO EMPRESARIAL, que tem por definição estrutura, definir, criar
uma visão pedagógica e material didático, Presencial, Virtual e à distância, voltado
ao repasse de conhecimento dos cursos de produtos de softwares desenvolvidos
pela Companhia.

192 Totvs S.A

53.113.791/0001-22

193 Totvs S.A

53.113.791/0001-22
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194 Totvs S.A

Uromed Serviços Medicos Especializados
Ltda
196 Vale Imagens Medicas Ltda

CNPJ

Objeto do Contrato

53.113.791/0001-22

CLOUD COMPUTING TOTVS: A solução surge como uma alternativa para as
empresas que desejam usufruir dos benefícios da Tecnologia da Informação, mas
sem investimento em infraestrutura, como servidores, banco de dados e todo o
trabalho de manutenção e suporte que estas tecnologias requerem.

197 Vale Pe Oficina Ortopedica Ltda - EPP

00.574.648/0001-71

198 Vale Serviços Automotivos Ltda EPP

01.149.981/0001-04

199 Vanderlei Rocha Clinica Medica Ltda

26.937.973/0001-45

200 Vargas E Vargas Serviços Medicos Ltda

12.850.718/0001-56

201 Via Nova Servicos Ltda

01.178.287/0001-07

202 Vid Lap S/S Ltda

00.345.498/0001-24

203 Voxel Imagens Medicas Ltda

07.902.744/0001-40

Prestará serviços na área de urologia mediante colocação de profissionais médicos
qualificados para tal.
Prestará serviços médicos de diagnóstico por imagem
Fornecimento pela Contratada à Contratante, das seguintes mercadorias ( Colar,
Colete e Órtese).
Prestação de serviços pela Contratada de manutenção preventiva e corretiva,
compreendendo fornecimento de peças de reposição, serviços de manutenção,
conforme necessidade (Anexo I), dos veículos oficiais do acervo da
CONTRATANTE, conforme (Anexo II - Relação de Veículos).
Prestará serviços médicos de pediatria
Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia, perfazendo um
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação
médica
Serviços de administração e fornecimento de vale transporte
Prestação de serviços de endoscopia intervencionista sem exclusividade,
realizando procedimento de colangiografia endoscópica retrograda
Prestará serviços médicos de diagnóstico por imagem

204 Vs Servicos Medicos Especializados Ltda

18.804.099/0001-40

Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia

195

205

Vyttra
Diagnósticos
Exportação Ltda

Importação

e

206

Vyttra
Diagnósticos
Exportação Ltda

Importação

e

207

Vyttra
Diagnósticos
Exportação Ltda

Importação

e

208 Webmed Soluções em Saúde Eireli

209 Zurich Minas Brasil Seguros S/A

03.827.112/0001-09
20.997.750/0001-97

00.904.728/0011-10

00.904.728/0011-10

00.904.728/0011-10

05.731.550/0001-02

17.197.385/0001-21

Fornecimento de Reagentes e Equipamentos para Hematologia, com cessão de
uso gratuito de toda aparelhagem automática necessária para a completa execução
dos testes, conforme especificações constantes na Cláusula Terceira, destinado ao
SPDM -Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital
Municipal DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE, com sede na cidade de São
José dos Campos, estado de São Paulo, Rua Saigiro Nakamura, 800 - Vila
Industrial.
Fornecimento de Reagentes e Equipamentos para Hemostasia, com cessão de uso
gratuito de toda aparelhagem automática necessária para a completa execução dos
testes, conforme especificações constantes na Cláusula Terceira, destinado ao
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital
Municipal DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE, com sede na cidade de São
José dos Campos, estado de São Paulo, Rua Saigiro Nakamura, 800 - Vila
Industrial.
Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Coloração de Hematologia , com
cessão de uso gratuito de toda aparelhagem automática necessária para a
completa execução dos testes, conforme especificações constantes na Cláusula
Terceira, destinado ao SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina - Hospital Municipal DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE, com sede
na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, Rua Saigiro Nakamura,
800 - Vila Industrial.
Comodatar à Comodatária/Compradora, na forma prevista no Código Civil, os
equipamentos (ABL 90) conforme descritos no Anexo I
Objetivo do Seguro é garantir o pagamento de uma indenização ao próprio
segurado ou aos seus beneficiários, caso ocorra algum dos eventos cobertos pelas
garantias contratadas pelo Estipulante, observadas as Condições Contratuais.

Fonte: Gestão de Contratos e Contabilidade
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