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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARCELO VAQUELI, 

SUBSCRITOR DO EDITAL E ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA VÂNIA 

TEIXEIRA DE LEMOS ARAÚJO, DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

TREMEMBÉ — ESTADO DE SÃO PAULO. 

PREGÃO PRESENCIAL N°  PG-2312019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 223612019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.  

SALUTE  GESTÃO EM SAÚDE E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.469.383/0001-53, estabelecida na Rua Juiz  

David  Barrilli, n° 304 - 7° andar - Sala 701, Jardim  Aquarius,  na cidade de São José 

dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12246-200, Telefone: (12) 2139-2850 / Fax: 

(12) 2139-2878,  e-mail:  licitacoes@vitaebrasil.com.br,  por meio de seu representante 

legal abaixo assinado, Sr.  Ulysses  Demétrio da Silva, brasileiro, casado, empresário, 

portador do RG n°. 8.778.154-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n°977.651.718-87, 

vem respeitosa e tempestivamente, RATIFICANDO a INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO manifestada na Sessão Pública do Pregão Presencial ocorrida no dia 

16/05/2019, para apresentar as RAZÕES DO RECURSO, pelos motivos de fato e de 

direito que passa a aduzir: 
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1. 	DA TEMPESTIVIDADE: 

O item 9.2 do Instrumento Convocatório prevê que "0 prazo para recurso será de 03 

(três) dias úteis, com a apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde 

logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos". 

A RECORRENTE manifestou imediata e motivadamente sua intenção de interposição 

de recurso, após declarada a vencedora, conforme consta da Ata da realização da 

sessão pública do pregão do dia 16/05/2019. 

Como ainda iria ocorrer o teste de conformidade (demonstração) do sistema ofertado 

pela empresa vencedora, a Sra. Pregoeira determinou: "Com relação ao prazo para 

interposição do recurso quanto a fase de habilitação disposto no item 9.2 do edital, 

este será contado após o término do teste de conformidade, que  sera  realizado 3a  r 

feira dia 21/05/2019 às 09:00 horas, na sala de reuniões do Paço Municipal, sito a Rua 

Sete de Setembro 701, centro, Tremembé/SP". 

A sessão de realização do teste de conformidade ocorreu no dia 21 p.p., conforme 

previsto, e assim, o prazo para a apresentação das razões do recurso termina em 

24/05/2019, sexta-feira. 

Desta forma, a apresentação das presentes Razões de Recurso é tempestiva, 

requerendo desde já sejam recebidas e acolhidas  in  totum.  
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2. 	PRELIMINARMENTE: 

Da Nulidade da fase do Teste de Conformidade: 

No dia 21/05/2019 foi realizada a sessão pública para o teste de conformidade do 

sistema ofertado pela empresa vencedora do certame, a ONET Sistemas e Tecnologia 

Ltda-EPP, conforme Ata de Sessão Pública lavrada e encartada aos autos do 

respectivo processo administrativo. 

A realização da demonstração do sistema ofertado, para a finalidade de verificar a 

conformidade deste com as especificações exigidas no Anexo 1—Termo de Referência 

do Edital, é imprescindível para a identificação do produto ou serviço que de fato 

atenda às necessidades e expectativas da administração, eis que, além de regras e 

especificações que devem ser integralmente atendidas, há a obrigação da 

administração em zelar pela efetividade e economicidade, sem perder de vista a 

qualidade do produto ou serviço contratado. 

No dia da realização do teste de conformidade, a representante credenciada da 

RECORRENTE, Srta.  Amanda  Machado Ferreira, por motivos pessoais não pode f 

, 

Neste passo, o próprio SÓCIO da empresa ora RECORRENTE, o Sr.  Ulysses  \—

Demétrio da Silva, compareceu pessoalmente na sessão pública de realização do 

teste de conformidade, identificando-se e solicitando à Sra. Pregoeira seu 

credenciamento para participar e manifestar-se na sessão, relatando os motivos. 

Ocorreu que a Sra. Pregoeira sumariamente, e sem fundamentar sua decisão, rejeitou 

o pedido do REPRESENTANTE LEGAL e SÓCIO da empresa RECORRENTE, 

impedindo-o de participar ativamente da sessão pública, o que prejudicou direito 

garantido da empresa RECORRENTE e ocasionou prejuízos à defesa e à 

competitividade do certame. 
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Conforme exposto no item 3.3 desta peça recursal, a empresa vencedora ONET não 

demonstrou conformidade em diversos itens obrigatórios previstos para o teste de 

conformidade, o que, com a devida e ativa participação na sessão, o 

REPRESENTANTE LEGAL desta RECORRENTE poderia ter apontado tais falhas e 

omissões, bem como muitas outras, constatadas pelo mesmo, mas ignoradas pela 

Pregoeira e respectiva equipe de apoio. 

A empresa RECORRENTE foi submetida a enorme desvantagem perante a empresa 

vencedora, já que, de forma indevida, foi afastada da ativa participação na sessão 

pública de teste de conformidade, não podendo exercer com plenitude o seu direito 

de defesa, diante de flagrante violação aos princípios da isonomia e da legalidade. 

O edital não prevê a vedação de substituição de representante credenciado, nem 

tampouco impede que o próprio representante legal/sócio substitua um representante 

anteriormente credenciado, o que leva ao entendimento de que o RECORRENTE foi 

cerceada no direito de manifestar-se na sessão pública de teste de conformidade, 

prejudicando a competitividade do certame. 

É certo que qualquer pessoa está sujeita a imprevistos, no âmbito pessoal ou 

profissional, seja por doença, mobilidade, intercorrências na família, demissão do 

emprego, afastamento, e outros, que podem afetar o cumprimento de tarefas e 

compromissos, e tais motivações devem ser consideradas no âmbito da participação 

nas licitações públicas, especialmente no caso de representantes credenciados, que 

são SUBSTITUÍVEIS à luz das normas legais vigentes. 

A Sra. Pregoeira decidiu, repise-se, de forma infundada, pela negativa de participação 

como representante da RECORRENTE na sessão pública de teste de conformidade, 

do próprio SÓCIO/REPRESENTANTE LEGAL da empresa, o que viola os princípios 

da competitividade, da isonomia, da legalidade e do exercício da ampla defesa e do 

contraditório, devendo ser acatada a presente ARGUIÇÃO DE NULIDADE da Sessão 

Pública de realização do teste de conformidade realizado no dia 21/05/2019, o que 

fica desde já requerido. 
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3. 	DAS RAZÕES DO RECURSO — MÉRITO: 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé publicou edital de licitação, 

na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço global, objetivando a 

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA", com data de abertura para dia 

16/05/2019 às 09h00. 

Aberta a sessão pública do Pregão Presencial, compareceram somente as empresas 

ONET Sistemas e Tecnologia Ltda EPP e  SALUTE  Gestão em Saúde e Comércio de 

Equipamentos Ltda, ora RECORRENTE. 

Realizado o credenciamento, foram abertos os envelopes contendo a proposta de 

cada licitante, efetuando-se a ordenação pelo menor preço, tendo ficado em primeiro 

lugar a empresa ONET com proposta de R$ 17.300,00, e em segundo a empresa ora 

RECORRENTE, com proposta de R$ 30.250,35. Na etapa de lances a 

RECORRENTE declinou sem ofertar lance, diante da enorme diferença de valor com 

a primeira colocada, valor este que considera inexequível considerando os requisitos 

do objeto e a qualidade do  software  e serviços que tem a ofertar. 

Declarada a empresa ONET vencedora da etapa competitiva, procedeu-se a abertura 

do envelope n° 2 contendo os documentos de habilitação da mesma, tendo sido 

constatada a falta do documento de declaração exigida no item 6.1.6 "a" do Edital, 

bem como a insuficiência de comprovação de capacidade e qualificação técnica 

exigida no item 6.1.5 e seus subitens do referido Edital. 
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Diante das irregularidades que ora motivam o presente Recurso, temos que a empresa 

ONET deveria ter sido DESCLASSIFICADA do certame, por não preencher os 

requisitos de habilitação exigidos, o que não foi observado pela Sra. Pregoeira, 

causando prejuízos à RECORRENTE, ao processo licitatório e à própria 

administração, já que estará exposta a possibilidade contratação de empresa incapaz 

de executar o objeto licitado. 

3.1. Da falta de documento obrigatório para habilitação: 

Conforme relatado, ao proceder a abertura do envelope de habilitação da empresa 

ONET, vencedora da etapa competitiva do pregão, foi constatado pela Sra. Pregoeira 

a FALTA DA DECLARAÇÃO exigida no item 6.1.6 "a" do Edital: 

"6.1.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declaração de inexistência de fato impeditivo ã sua participação na 
licitação de que não foi declarada iniclemea e não está impedida de contratar 
com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, na 
forma do item 3.1.2., "a", deste edital (modelo ANEXO IV);" 

Após a constatação da falta da referida declaração no interior do envelope no 2 — 

Documentos de Habilitação da empresa ONET, a Sra. Pregoeira solicitou que o 

representante da referida empresa redigisse a referida declaração de forma manual, 

naquele momento, para juntá-la aos demais documentos de habilitação que já 

constavam dentro do envelope. O representante da empresa ONET redigiu no mesmo 

momento uma singela declaração, no entanto, SEM O CONTEÚDO EXIGIDO no 

Edital para o item 6.1.6 "a" 

Importante ressaltar que esses fatos ocorridos na sessão pública do pregão, na 

presença de todos, não foram lançados na ATA de realização da sessão pela Sra. 

Pregoeira, embora a representante credenciada da RECORRENTE o tenha solicitado. 

Dal se flagra que a Sra. Pregoeira recebeu o documento de declaração, redigido 

naquele momento pelo representante da ONET, com teor diverso do exigido no edital 

(6.1.6 "a") e aceitou-o como válido. 
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Ao considerar válida uma declaração com conteúdo diverso do exigido, constata-se 

um claro favorecímento à empresa ONET no processo do Pregão Presencial, o que 

não pode ser admitido em qualquer hipótese, devendo a referida empresa ser 

DESCLASSIFICADA, por não atender os requisitos de habilitação, notadamente pela 

falta de declaração obrigatória. 

Conforme se pode verificar às fls. dos autos, a declaração lavrada naquela ocasião 

para suprir a falta do documento de habilitação NÃO POSSUI declarado  clue  a 

empresa não foi declarada inidõnea e não está impedida de contratar com o Poder 

Público, ou suspensa de contratar com a Administração, conforme exigência expressa 

no item 6.1.6 "a" do Edital. 

Assim, não havendo o teor exigido para a declaração, a mesma não tem o efeito de 

atendimento do item 6.1.6 "a", e não pode ser aceita para tal finalidade, devendo por 

tal motivo ser PROVIDO o presente recurso, para desabilitar e consequentemente 

DESCLASSIFICAR a empresa ONET do certame, o que fica desde já requerido. 

3.2. Da Insuficiência de Comprovação de Capacidade Técnica: 

O Instrumento Convocatório do Pregão Presencial n° 023/2019 prevê a 

obrigatoriedade de comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto licitado, sendo esta uma condição irredutível 

para qualificação técnica das empresas proponentes: 

"6.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação 
através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho 
anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 
licitação. 
b) Cada atestado deve conter: I) Nome empresarial e dados de identificação 
cia instituiçao emitente (CNPJ, endereço, telefone,  e-mail);  II) Local e data de 
emissão;  III)  Nome, cargo e assinatura do responsável pela veracidade das 
informações. 
c) Atestado(s) expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 
em nome da empresa, comprovando a execução dos serviços, com no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) do total do objeto da presente 
licitação." 
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A empresa ONET, vencedora do certame, apresentou 1 (um) atestado de capacidade 

técnica, emitido por Hospital Municipal  Dr.  José de Carvalho  Florence  — SPDM — 

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, conforme consta dos autos 

do processo administrativo do Pregão Presencial em referência, o qual resta 

IMPUGNADO, pelos motivos a seguir expostos. 

3.2.1. Da inconsistência do atestado apresentado: 

Antes de se discutir o teor do referido atestado de capacidade técnica, importante 

ARGUIR a NULIDADE do referido documento, tendo em vista que, em consulta ao 

portal/site 	de 	acesso 	à 	informação 	da 	referida 	entidade 

(http://hmdricf. spdrnafiliadas.org.br/acesso-a-informacao-hrndricf/),  explorando todos 

os  links  e páginas disponíveis, não foi possível constatar nenhuma relação entre a 

entidade emissora do referido atestado e a empresa ONET, pelo contrário, foi possível 

identificar documentos (Relação de Prestadores de Serviços e Relação de Contratos) 

onde não consta o nome da referida empresa. 

No  link  de acesso para documento de "Relação de Prestadores de Serviço"  (link  

abaixo) da própria entidade emissora do atestado (documento na íntegra anexo), não 

consta o nome da empresa ONET como prestadora de serviços: 

http://hmdrjcf.spdmafiliadas.orq.bríwp-content/uploads/sites/22/2019/03/2019.03.21- 

Relac%CC%Ma%CC%83o-Prestadores-de-Servic%CC%A7os.pdf 

No  link  de acesso para documento de "Contratos" de 2018  (link  abaixo) da própria' 

entidade emissora do atestado (documento na Integra anexo), não consta o nome da 

empresa ONET como contratada no referido período: 

http://hmdricf.spdmafiliadas.orq.br/wp-content/uploads/sites/22/2018/09/HMJCF- 

contratos.pdf 

Desta forma, e diante das evidências ora apresentadas, REQUER desde já, seja 

considerado INCONSISTENTE o atestado de capacidade técnica apresentado pela 

empresa ONET, julgando-se a mesma desabilitada e consequentemente 

DESCLASSIFICADA do certame, bem como a aplicação das sanções administrativas 

cabíveis. 
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Requer ainda, sejam extraídas cópias dos autos e remetidas ao Ministério Público do 

Estado de São Paulo, para apuração de possível infração à Lei de licitações e demais 

providências que o caso requer. 

3.2.2. Do teor do atestado de capacidade técnica: 

Embora seja evidente que o atestado de capacidade técnica apresentado pela 

empresa ONET seja inconsistente, conforme exposto acima, é necessário também,  

ad  argumentandum, demonstrar sua insuficiência quanto a qualificação  minima  

exigida no edital para a execução do objeto. 

Conforme o item 6.1.5 "a" do Edital, a comprovação por meio de atestado deve ser de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

Veja que o atestado apresentado pela ONET não relata o desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação com relação a CARACTERÍSTICAS 

e QUANTIDADES, conforme adiante exposto. 

a) 	Quanto às características: 

As características do objeto licitado, conforme termos do Anexo I do Edital, são 

objetivamente relacionadas a sistema/software para gestão de rede de saúde pública, 

o que é totalmente diferente de sistemas para hospitais públicos, como é o caso do 

atestado sob ataque. 

As características do  software  e dos serviços descritos no Anexo I do Edital são 

específicas para redes de saúde pública, onde são de importante e igual relevância a: 

1 - Fornecimento do sistema/software integrado para gestão da saúde; 

2 - Migração de base de dados; 

3 - Atualização; 
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4 - Customização; 

5 - Implantação; 

6- Suporte técnico; 

7 - Manutenção corretiva; 

8 - Manutenção adaptativa; 

9 - Manutenção evolutiva; 

10 - Capacitação; 

11 - Treinamento; 

12 - Acompanhamento técnico durante a utilização do sistema. 

E além das características elencadas acima, que englobam o serviço como um todo, 

devem ser consideradas para todos os efeitos, especialmente para análise da 

pertinência da comprovação da capacidade técnica, as características do 

sistema/software de gestão pretendido pela administração, que no caso em tela 

possui diversas funcionalidades e módulos, conforme a seguir: 

1 - Cadastro de unidades, usuários e profissionais com vinculação à procedimentos; 

2 - Módulo de Administração Ambulatorial e de Pronto Atendimento; 

3 - Módulo de Chamada Eletrônica; 

4 - Módulo Central de Vagas Interne; 

5 - Módulo Central de Vagas Externa; 

6 - Módulo de Autoatendimento; 

7 - Módulo de Gerenciamento de Estratégia de Saúde da Família; 

8 - Módulo de Faturamento; 

9 - Módulo de Central de Transportes; 

10 - Controle de viagens de pacientes do SUS; 

11 - Módulo de Pesquisa de Satisfação; 

12- Modulo de Prontuário Eletrônico  PEP;  

13 - Módulo de Pronto Atendimento, regulação de leitos e exames; 

14- Sistema de Aplicativo móvel on-line; 

15- Configurações do sistema.  

VITAE  soluções inteligentes 
p. 10 



a 
barn °star  para todos  

O atestado de capacidade técnica apresentado pela ONET somente menciona 

realização de fornecimento de licença de uso de  software,  desenvolvimento, 

manutenção e suporte, não prevendo a capacitação, treinamentos, acompanhamento 

técnico, migração de base de dados, atualização, customização, implantação ou 

manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas, e também não menciona nenhuma 

compatibilidade em características com os módulos funcionais do sistema/software de 

gestão especificado no Anexo I — Termo de Referência, ou seja, o atestado 

apresentado pela empresa ONET não é compatível nem em características, nem em 

quantidades. 

E ainda, as atividades mencionadas no atestado de capacidade técnica apresentado 

pela empresa ONET não são pertinentes e nem compatíveis com as características 

do objeto licitado, tendo em vista que são voltados EXCLUSIVAMENTE para o ramo 

HOSPITALAR, o que não é o caso do objeto licitado, que é para o atendimento à 

REDE DE SAÚDE MUNICIPAL e todas as UNIDADES DE ATENDIMENTO, não 

havendo nenhum hospital entre as unidades elencadas para o atendimento. 

b) 	Quanto às quantidades: 

b.1) Unidades de Saúde: 

A compatibilidade do atestado de capacidade técnica deve ser também quanto ao 

quantitativo previsto para o atendimento, ou seja, de acordo com o que consta no 

Anexo I — Termo de Referência, o objeto prevê o atendimento  (software  e serviços) 

para TODAS AS UNIDADES da rede de saúde. Tal especificação é objetivamente 

expressa no termo de referência, nos seguintes itens: 

2.1 -1. Consolidar relatórios de dados entre todas as unidades de saúde do 
município possibilitando um melhor planejamento das ações; 

8.7. A CONTRATADA deverá disponibitar equipe de treinamento pare 
execução de 500 (quinhentas) horas de treinamento na secretaria da saúde 
parte de gestão e administração, em todas as unidades de saúde, agentes 
de saúde, enfim a todos os usuários envolvidos no processo de 
informatização da secretaria da saúde. 

16.23. 0 sistema deverá permitir a total integração do sistema do prontuário 
eletrônico das unidades de saúde em tempo real. 
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FTREMEMBE  
PREFEITURA MUN1CIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE 
TREMEMBÉ  
	SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM  DST HIV  AIDS  
P4261-EICURANPINICIPALPA ESTANCIA TURISTICA DE 
TREMEMBE  
PREFEITURA MUNICIPAL  OA  ESTANCIA TURISTICA DE 

CENTRAL DE REGULACAO DETREMEMBE., 	• 	• • 

DREFETTURA MUNICIPAL DA ESTARCIA TURISTICA DE - 
IRE  ii  

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE 
TREMEMBE 	 '  

Informação disponível no  link:  

http://cnes2.datasusmov.briListar  Mantidas.as7VCnpi=466387140001208NEst3do=358NNome=PR 

EFEITURA%20MUNICIPALY020DA%20ESTANCW/020TURISTICA%2ODE/020TREMEMBE  

Não é necessário que o número de unidades de saúde esteja explicitada no escopo 

dos serviços quando o mesmo menciona "todas as unidades de saúde", o que 

demanda que o próprio interessado acesse as informações facilmente pela  Internet,  

com faz a ora RECORRENTE.  

VITAE  soluções inteligentes 
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O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa ONET não menciona 

qualquer quantitativo de atendimento, o que permite o entendimento de atendimento 

a única unidade, qual seja o próprio Hospital Municipal emissor do atestado. 

Em suma, quanto a unidades de atendimento, o objeto licitado prevê 15 (quinze) 

unidades de saúde, e o atestado apresentado pela ONET apenas 1 (uma), ou seja, 

evidentemente INSUFICIENTE para a comprovação de capacidade técnica, já que o 

item 6.1.5 "c" do Edital exige pelo menos 50% do objeto licitado. 

b.2) Horas de treinamentos: 

Outro quantitativo não atendido pelo atestado apresentado pela empresa ONET é o 

de horas de treinamento na secretaria da saúde. O Anexo I do edital prevê o total de 

500 (quinhentas) horas de treinamento (item 8.7): 

8.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe de treinamento para 
execução de 500 (quinhentas) horas de treinamento na secretaria da saúde 
parte de gestão e administração, em todas as unidades de saúde, agentes 
de saúde, enfim a todos os usuários envolvidos no processo de 
informatização da secretaria da saúde. 

De acordo com a regra prevista no item 6.1.5 "c" do Edital, a capacidade técnica 

somente é considerada comprovada mediante o atesto de pelo menos 50% do 

quantitativo do objeto licitado, o que não se verifica no atestado de capacidade técnica 

apresentado pela empresa ONET, que não possui qualquer comprovação de horas 

de treinamento. 

b.3) Módulos do sistema/software ofertado: 

O sistema de gestão de saúde especificado no Anexo I — Termo de Referencia é 

composto de 15 (quinze) módulos funcionais, todos voltados para o atendimento às 

unidades de saúde do município, e como já mencionado, não havendo módulo ou 

funcionalidade para atendimento de Hospitais. 

l  VITAE  soluções inteligentes 
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Conforme já dito anteriormente, os módulos que compõe o sistema de gestão de 

saúde objeto licitado são os seguintes: 

1 - Cadastro de unidades, usuários e profissionais com vinculação à procedimentos; 

2 - Módulo de Administração Ambulatorial e de Pronto Atendimento; 

3 - Módulo de Chamada Eletrônica; 

4 - Módulo Central de Vagas Interna; 

5 - Módulo Central de Vagas Externa; 

6- Módulo de Autoatendimento; 

7 - Módulo de Gerenciamento de Estratégia de Saúde da Família; 

8 - Módulo de Faturamento; 

9- Módulo de Central de Transportes; 

10 - Controle de viagens de pacientes do SUS; 

11 - Módulo de Pesquisa de Satisfação; 

12 - Módulo de Prontuário Eletrônico  PEP;  

13 - Módulo de Pronto Atendimento, regulação de leitos e exames; 

14 - Sistema de Aplicativo móvel on-line; 

15 - Configurações do sistema. 

O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa ONET apenas 

menciona os módulos gestão de atendimento, controle de leitos e gestão de regulação 

de vaga, ou seja, apenas 3 (três) módulos funcionais atenderam o Hospital Municipal 

emissor do referido atestado. 

De acordo com a regra estampada no item 6.1.5 "c" do Edital, é imprescindível que a 

empresa comprove, por meio de atestado(s) de capacidade técnica, o atendimento de 

polo menos 50% do objeto licitado, ou seja, no presente caso o sistema especificado 

no Anexo I do Edital menciona o quantitativo de 15 (quinze) módulos funcionais do 

sistema/software, e a empresa ONET somente comprovou 3 (três), não atingindo o 

mínimo necessário.  

VITAE  soluções inteligentes 
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Desta forma, não havendo a comprovação mínima de quantitativo de módulos 

funcionais do  software  para atendimento ao objeto, conclui-se que o atestado de 

capacidade técnica apresentado pela empresa ONET é insuficiente, pelo que 

REQUER seja provido o presente RECURSO para desabilitar e consequentemente 

DESCLASSIFICAR a mesma do certame. 

3.3. Do Teste de Conformidade: 

No dia 21/05/2019 foi realizada a sessão pública para o teste de conformidade do 

sistema/software de gestão de saúde pública ofertado pela empresa ONET, ora 

vencedora do certame. 

Conforme arguido em sede de Preliminar na presente peça recursal, o representante 

legal da RECORRENTE não teve permissão para credenciar-se e participar 

ativamente da sessão pública, ficando prejudicado na competição e cerceado em seu 

direito de questionar na ocasião da demonstração. 

Retoma as argumentações despendidas na Preliminar desta peça recursal, como se 

aqui transcritas, para ratificar a arguição de nulidade desta fase do processo. 

( 
Conforme dito, a Sra. Pregoeira rejeitou a  justificative  apresentada pelo SÓCIO da \- 

RECORRENTE, e sumariamente e sem fundamento legal, IMPEDIU que o mesmo 

fosse credenciado para a sessão. Na ATA de constou apenas a sua presença e que 

não foi credenciado, não lavrando os motivos, justificativas, requerimento e o 

fundamento do indeferimento, o que é um flagrante de ilegalidade, que MACULA a 

referida fase da licitação. 

Mesmo que a fase de teste de conformidade não seja anulada, o que somente se 

admite por mera argumentação, o SÓCIO da RECORRENTE, na qualidade de ouvinte 

apenas, pode constatar que não foram atendidos todos os itens obrigatórios  do 

teste de conformidade. 

I  VITAE  soluções inteligentes 
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Aliás, diversos itens ficaram vagos na demonstração, e alguns sequer foram 

apresentados. 0 SÓCIO da RECORRENTE não podendo se manifestar na sessão, 

permitiu que a condução e prosseguimento dos trabalhos continuasse mesmo sem os 

atendimentos obrigatórios. 

Dentre vários pontos obscuros e itens obrigatórios não comprovados, destaca-se os 

seguintes: 

Item 1.3 - Vincular os profissionais de acordo com o Código Brasileiro de 

Ocupações (CBO) permitindo a realização dos procedimentos de sua categoria 

(Apresentação obrigatória): 

Na apresentação a empresa ONET não demonstrou lagos de vinculação entre o 

padrão CBO, da tabela utilizada pelo Ministério da Saúde. Apresentou campo para 

inserção manual do número do CBO e outra para a definição da especialidade do 

profissional pré cadastrada sem correspondência oficial, sendo de descrição livre em 

sua base. 

Item 2.6 - Possibilitar o acompanhamento do histórico de consultas de cada 

paciente (Apresentação obrigatória): 

Somente conseguiu demonstrar visualização por unidade de atendimento. E não o 

histórico do paciente conforme solicitação, independentemente da unidade de 

atendimento. 

Item 4.1 - Agendamento de necessidade de vagas por pacientes x procedimento 

(Apresentação obrigatória): 

Na apresentação não demonstrou conformidade com a tabela do Ministério da Saúde 

(SIGTAP) ao apresentar as descrições cadastradas manualmente em sua base. 

Documentos impressos com estas descrições podem ser devolvidos por outras 

entidades, por ficar em dúvida da especificação do procedimento que deverão realizar 

conforme padrão SIGTAP, impossibilitando o atendimento ao usuário. 

j  VITAE  soluções inteligentes 
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Resta evidente que o sistema de gestão apresentado pela empresa ONET não atende 

às especificações mínimas obrigatórias constantes do Anexo I — Termo de Referência 

do Edital, e assim, não pode ser aceito pela administração, sob pena de ser 

considerada irregular a contratação, além de proporcionar inúmeros prejuízos para a 

rede pública de saúde e para toda a população que dela depende. 

Desta forma, e diante das evidências apresentadas, deve ser PROVIDO o presente 

Recurso, para que o teste de conformidade seja considerado REPROVADO, com a 

consequente DESCLASSIFICAÇÃO da empresa ONET. 

4. DOS PEDIDOS: 

Diante do exposto e das evidências apresentadas, REQUER seja o presente 

RECURSO recebido, e no mérito PROVIDO  in  totum, para: 

a) INABILITAR e consequentemente DESCLASSIFICAR a empresa ONET 

Sistemas e Tecnologia Ltda EPP do Pregão Presencial n°  PG-23/2019, em 

razão da comprovada inconsistência do atestado de capacidade técnica 

apresentado e impugnado, da insuficiência de comprovação de capacidade 

técnica para execução do objeto não atendendo o item 6.1.5 "c" do Edital, e da 

falta de declaração prevista no item 6.1.6 "a" do Edital; 

b) Caso superado o item "a" acima, seja acatada a preliminar de nulidade da 

sessão de realização do teste de conformidade, para DECLARAR NULA a fase 

de teste de conformidade, determinando nova data para sua realização; 

c) Caso superados os itens "a" e "b" acima, DESCLASSIFICAR a empresa ONET 

Sistemas e Tecnologia Ltda EPP do Pregão Presencial n° P0-23/2019, pela 

falta de comprovação de atendimento dos itens obrigatórios do teste de 

conformidade realizado; 

d) Desclassificada a empresa ONET, seja determinada a convocação da empresa 

segunda colocada para verificação dos documentos de habilitação e teste de 

conformidade. 

l  VITAE  soluções inteligentes 
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Documentos anexos:  

- Página impressa do  site  (acesso ã informação) da entidade emissora do atestado; 

- Documento impresso de relação de "Contratos" 2018 da entidade emissora do atestado de capacidade 

técnica, disponível no  link  da própria entidade, conforme abaixo: 

http://hmdricf. spdmafiliadas.orq. br/wp-content/uploads/sites/22/2018/09/HMJCF-contratos.pdf  

- Documento impresso "Relação de Prestadores" de Serviço da entidade emissora do atestado de 

capacidade técnica, disponível no  link  da própria entidade, conforme abaixo: 

http://hmdrc1. spdmafiliadas.orcirbr/wp-content/upioads/sites/22/2019/03/2019. 03.21- 

RelacVoCC°/0A7aWoCC°/083o-Prestadores-de-Servic%CCW0A7os. pdf 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São José dos Campos, 24 de maio de 2019.  

SALUTE  Gesto em 1úde e Comércio de Equipamentos LTDA. 
CNPJ/MF sob n° 08.469.383/0001-53  

Ulysses  Demétrio da Silva I Sócio/Diretor 

RO 8.778.154-2 SSP/SP - CPF 977.651.718-87  
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HOSPITAL MUNICIPAL DR.  JOSÉ  OE CARVAINO FLORENCE  

CONTRATOS  

°Rioted°  

i  
'  

A.M.W  Vending  Madine Manutenção de 
Weenies  do Café Ltda ME 

05.109.720/0001-82 
Constitui objeto do presente  coat-ale de [modal., para lamecunento no cisterna de 
auto serviço de bebidas quentes 0 (s) seguinte (s) equipamento (s) - Quantidade : 
02-  E.t.d. 	- nto 952 - 220v I 01 - AMW Sa -220v. 

2 Active SalUllartS Comércio e  Serviette  Lida 03_816.52010001-65 
Prestoção de serviços de estruturação 	 ,  	corn  

. 	
de rede de tel 	Fur 

 
fornecimento de equiparnantos e meter/an_ 

3 Adarve Clinica  Medics  - EIRELI 21.465.994/0001-91 Prestará serviços  medicos  de emergencista e de medicine  intensive adults  
4  Aguilar  Elelm  Neurologic  Ltda - ME 53538316/0001/5 Prestará  services medicos  de neuroctrurge e neurerractiologia 

5  Air  tiquide Brasil Lida 00 331388/0022-43 

Locaago de Cilindro Nitrogênio COmern / Locação de Cilindro Oxigenie Game 
Medicinal 1 LOCaÇâO aticlia Ogdo Nitres& Locação Citrrtdro Oxide Nano> Medictnal 
/ InCaçáo  °Isidro  Oxigenio Gasoso Medicinal cã 1 m3 / Locação 	Cilindro DioNdo 
de  Carbone  Super Seco / locaale  MMus  Ar Sintetico. 

6  Air  Liquide Brasil Lida 00 331.18810022-43 

Realtzação pela Contratada dos  services  de manutenção  preventive  especificados 
no Metro, no (s) bern (os) ideatifirado (s) no item 3 do pregmbele ( Manutenção do  
Tongue  Cdogénico de adgenio liquido Medicinal - Capacidade 20.000 1), que 
encontra (m) se rnstalado (s) no endereço indicado no item 5. também do 
preamgUto,  pot  tecnicas da CoMatada, que terão livie acesso ao local da 
instalação do (s) bem (ns), no horano  Made  no nem 6 do preambulo. 

7  Air  Liquide  Blass  Lida 05331.188/0022-43 Locação de  league  Criegéntrn 
o  Woo  Medicinal. 	

de Dirigente liquido Medicinal I Lawpão do Stslema 
de Oxid  

e ,0[510 	1̂ ' ai,  i 	n->Ni t  
an  ,,, 7RmAn„ ir., 

romeamele Pala Fnmecedora do (s) Produto (s) esPecificado (s) no item 3 do 
preambulo 	(Nifrogènio  Comm,  oxigénio Gasoso Medicinal, exigémo liquida 

Segue adiante o documento impresso na íntegra  
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HOSPITAL MUNICIPAL DR.  JOSÉ  DE  CARVALHO  FLORENCE  

CONTRATOS 

Empresa - CNPJ .  °Wets  do  Castrate  . 

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

05.799.720/0001-82 
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. 

2 Active  Solutions  Comércio e Serviços Ltda 03.816.520/0001-65 
Prestação de 	serviços de estruturação de rede de telecomunicações. 	com 
fornecimento de equipamentos e materiais. 

3 Adarve Clinica Medica - EIRELI 21.465.994/0001-91 Prestará serviços  medicos  de emergencista e de medicine intensiva adulta 
4  Aguilar  Eletro Neurologia Lida - ME 57.536.716/0001-25 Prestará serviços  medicos  de neurocirurgia e neurorradiologia 

5  Air  Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0022-43 

Locação de Cilindro Nitrogénio Comum / Locação de Cilindro Oxigenio Gasoso 
Medicinal / Locação Cilindro Oxido Nitroso/ Locação Cilindro Oxido Nitrico Medicinal 
/ Locação Cilindro Oxigenio Gasoso Medicinal dl 1 m3 / Locação Cilindro Dioxido 
de Carbono Super Seco / Locação Cilindro Ar Sintético. 

6  Air  Liquide Brasil Ltda 00.331788/0022-43 

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 Criogénico 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. 

7  Air  Liquide Brasil  tide  00.331.788/0022-43 
Locação de tanque Criogênico de Oxigenio Liquido Medicinal) Locação do Sistema 
de Oxido Nitrico Medicinal. 

8  Air  Liquide Brasil Ltda 00 331.788/0022.43 

Fornecimento pela Fornecedora do (s) produto (s) especificado (s) no item 3 do 
preâmbulo 	(Nitrogénio Comum, Oxigénio Gasoso Medicinal, 	Oxigénio Liquido 
Medicinal, Oxido Nitroso Medicinal, 	Oxido Nitrico Medicinal, Oxigênio Gasoso 
Medicinal - cil 1m3, Dioxido de Carbono Super Seco, Ar sintético),. 

9  Air  Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0022-43 

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/instalado (s) no (s) estabelecimento (s) 	do 
Locatário identificado (s) no item 5 do preâmbulo , em local cedido gratuitamente 
oelo Locatário. 

10  Air  Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0022-43 

O presente contrato  tern  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 preambulo, que estará  (ão)  em uso/instalado (s) no (s) estabelecimento 
(s) 	do Locatário identificado (s) no item 5 do preâmbulo ,  ern  local cedido 
gratuitamente pelo Locatário. 

11 Al Serviços  Medicos  Ltda 21.546.508/0001-60 Prestará serviços  medicos  de ortopedia, traumatologia 

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

09.312.904/0001-27 

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 Medico / Insufiador 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.  Jose de Carvalho  Florence, 	localizado na Rua Saigiro  
Nakamura, 	609, 	Vila 	Industrial, 	São 	Jose dos 	Campos/SP, 	Cep 	1220-280, 
conforme diretrizes contidas no edital de concorrência  nn  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 8, Carvalho Clinica Medica Ltda 02.180.166/0001-62 Prestará serviços na  area  de ortopedia e traumatologia 

15 AMVV Servicos  Medicos  S/S Ltda- EPP 11.959.560/0001-94 
Prestará serviços  medicos  na  area  de neurocirurgia e de assistente técnico e 
acompanhamento de pertdas em processos civis e trabalhista 

16 Anfia 	Produtos 	para 	Diagnóstico 
Laboratorial Ltda EPP 

05.774.798/0001-42 

Pactuam as partes que a 	Contratada dará em comodato a 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  irradiate  dos 
eauipam ntos. 

17 Animaker Serviços de  Informatics  Eireli 
ME 

04.977103/0001-67  

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. 

18 Approbato Machado Advogados 57_864.936/0001-88 

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  areas  de direito civel, tributário,  administrative  e 
trnibuiriinita. 

19 AR Assessoria em Informática S/S Ltda 03.122.799/0001-87 

O presente contrato tem por objeto a concessão, por prazo  cello  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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HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE DE  CARVALHO  FLORENCE  

CONTRATOS 

Empresa CNPJ Objeto do Contrato - 

20 Araya Transportes Ltda-ME 02.431.656/0001-94 

Prestará serviços a 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, 
combustiveis e demais componentes necessános à prestação dos serviços objeto 
do presente. 

21 
Armahle Gerenciamento e Armazenagem 
de Documentos Ltda 06.907.138/0001-55 

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

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

19.713.625/0001-29 

O presente instrumento tem como objeto o comparrilhamento 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. 

23 Audisa Auditores Associados Sociedade 
Simples Ltda EPP 

08.654.123/0001-58 
Prestação de Auditoria para a Associação Paulista pare o Desenvolvimento da 
Medicina - SPDM 

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  fundament°  o fornecimento do sistema 
AXOON, que consiste de licença de utilização dos softwares (aplicativos e SVAS), 
a locação da plataforma, e os serviços técnico-operacionais  necessaries. 

25 Bassi  &  Salome°  Servicos  Medicos  S/S 
lido 

09.266.952/0001-26 Prestará serviços  medicos  de diagnóstico por imagem 

26 
Becton 	Dickinson 	Industrias 	Cirurgicas 
Ltda 

21.551.379/0001-06 

A Comodante entrega a 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/ ESTACÃO 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. 

27 
Becton 	Dickinson 	Industries 	Cirurgicas 
lido 

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  Aerolác/F  Medium, BD 

BACTEC -  Plus  Anaerobic/E  Medium, BD  BACTEC - Peds  Plus Medium, BD  
BACTEC Myco/F  Lytle 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.)  

28 
Benner  Tecnologia e Soluções em Saude 
Lida 

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 
CustorniZações 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. 

29  Bergamasco 	& 	Souza 	Marques 	Serv. 
Ortopedicos Ltda 

12.723.542/0001-71 Prestará serviços médicos na  area  de ortopedia e traumatologia 

30 -Bertelii E Guerra Serviços  Medicos  S/S 
Ltda 

13.580.223/0001-17 Prestará serviços na área na área de ortopedia e traumatologia 

31 Bionexo Do Brasil S.A. 04069.709/0001-02 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  NR°  05/SPDM/2014. 

33 Bionexo Do Brasil S.A. 04.069.709/0001-02 
Disponibilização da funcionalidade de Preço Médio de Medicamentos - Brasil para o 
Hospital. 

34 Bionexo Do Brasil S.A. 04.069.709/0001-02 
Disponibilização de Plataforma Bionexo 	(ambientes público e privado) para o 

Hospital. 

as laionexo Do Brasil S A. 04.069.709/0001-02 

Disponibilização da Solução Bio  Analytic&  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 estatistioa permite criar modelos matemáticos que reproduzam 
comportamentos passados e projetem o futuro. 

36 
Bota 	Fora 	Locacao 	e 	Transporte 	de • 
Cacambas Ltda ME 

03.141.241/0001-49 
Gestão dos 	residuos 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  Lida 26.680.467/0001-13 Prestara serviços  medicos  de cardiologia, ecocardiografia e clinica médica 
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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 	1 	( 
IMPRESSORA PB, MODELO 13431  ON,  B6500N, 86500N, IR10251F, 13-4600, IR 
1030IRE, AUTO TRANSE, ML 420, ML421, AUTO TRANSF) deste Contrato. 

39 Caobianw Clinica Medica Ltda - ME 26.480.008/0001-96 Prestará serviços  medicos  de ginecologia e obstetrícia 	 J 
40 Carneiro Ortopedia Ltda - ME 27731.777/0001-69 Prestará serviços  medicos  de ortopedia e traumatologia 

41 Carvalho & Godoy Serviços  Medicos  Ltda 07.906.029/0001-86 Prestara serviços  medicos  de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço 

42 Carvalho Silva Assitencia Medica Ltda 97.521.04410001-07 Prestara serviços médicos da  area  de ortopedia e traumatologia 

43 
CDL 	- 	Central 	De 	Diagnósticos 
Laboratoriais S/C Ltda 

46.226.155/0001-41 Prestação de Serviços de analise microbiológicas de alimentos, dietas enterais é 
leites. 

44 Cei Comércio Exportação Importação de 
Materiais  Medicos  Ltda 

40175 705/0001-64 .. 

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. 

45 
Centro De Assistência Medica  Wolff  Ltda - 
EPP 

06.194.506/0001-65 Prestará serviços  medicos  na  area  de ginecologia 

46 Centro 	de 	Integração 	Empresa 	Escola 
Ciee 

61 600.839/0001-55 . 

Estabelece Cooperação Reciproca 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 n° SE 44/2007anexo, que fica fazendo parte 
integrante do presente contrata 

47 
Centro de 	Integração 	Empresa Escola 
Ciee 

61.600.839/0001-55 

Estabelece Cooperação Reciproca 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.°  7, inciso XXXIII, com redação dada pela Emenda 
Constitucional ri° 20 de 15/12/98, Artigo 203, inciso Ill, e artigo 214, inciso IV, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Título Ill, Capitulo 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. 

48 
Centro Esp. Em Traumologia Orta Soc. 
Simples Ltda 

08.394.951/0001-02 Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia 

49 Centro Medico Arduini S/S Ltda - ME 05.240.131/0001-60 Prestará serviços  medicos  de pediatria 

50 Cesar&Cesar Serv  Medicos  S/S Ltda - ME 08.578.875/0001-87 
Prestará 	serviços 	medicos 	na 	area 	de 	neurologia, 	perfazendo 	um total 	de 
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica 

51 Cirurgia Toracica Do Vale Ltda 16.518.01610003-92 
Prestará serviços  medicos  na  area  de cirurgia torácia, perfazendo um total de 
horas/semana de acordo com a necessidade e autorização da coordenação médica 

52 
Cliadi 	Clinica 	E 	Cirurgia 	Do 	Aparelho 
Digestivo Lida 

60.127.909/0001-37 Prestará serviços médicos de ginecologia e obstetrícia 

53 Clirned  Sao  Jose Dos Campos Ltda - EPP 05_001.328/0001-46 Prestará serviços na  area  de ortopedia e traumatologia e coordenação da ortopedia 

54 
Clineuro 	Clinica 	De 	Neurocirurgia 	Dr.  
Rogério X. N 

10.249.87020001-52 
Prestara serviços de neurocirurgia na  area  de pronto socorro adulto e infantil 
mediante a colocação de profissionais  medicos  qualificados para tal 

55 Clinica 	De 	Anestesiologia 	Medicine 
Intensive  e dor Ltda 

14.428.286/0001-15 Prestará serviços  medicos  de anestesiologia  

56 Clinica 	De 	Radiodiagnostico 	Rubez 
Sociedade Simples - ME 

01.346.522/0001-02 Prestará serviços médicos de diagnostico por imagem 

57 Clinica Medica Esteves S/S Ltda 12.109.426/0001-67 
Prestara serviços  medicos  na  area  de neurocirurgia, 	perfazendo um total de 
noras/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação  medics  

58 
Clinica Medica Pereta Tavares S/S Ltda-
ME 

18.181.96711)001-82 Prestará serviços de medico generialista no pronto socorro 

59 Clinica  Napoli  Ltda - ME 20.146.987/0001-64 Prestará serviços médicos de cardiologia pediátrica e ecocardiografia 

60 Clinifor Clinica de 	Fraturas e Ortopedia 
S/S Ltda 

57.534.208/0001-08 
Prestará serviços médicos na  area  de ortopedia e traumatologia, perfazendo um 
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação 
médica 

61 Clinimedicos Ltda - ME 13.405.551/0001-87 Prestará serviços  medicos  de ortopedia e traumatologia 

62 Clinmater - Clinica Infantil Ltda - EPP 05.298.571/0001-78 
Prestará serviços  medicos  na  area  de pediatria e ufi pediátrica, perfazendo um total 
de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação 
médica 

63 Cmr Servicos  Medicos  Ltda 10.359.801/0001-00 
Prestará serviços de medico emergencista no pronto socorro adulto, perfazendo um 
total de horas/semana.de acordo com a necessidade e autorização da coordenação 
médica. 

64 Columbia  Teumoiogia e Deserwolvirnento 
Ltda - ME 

09.594.943/0001-04 
Instrumento particular de licenças de uso na modalidade  "SPAS"  do  software  Mobi  
eaucle e dos 	services  de 	implementação. Configuração. 	Desenvolvimento e 
Suporte e Treinamento para estes softwares. 

65 Companhia 	Brasileira 	de 	Soluções 	e 
Serviços S.A 

04.740.876/0001-25 

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. 

66 Companhia 	Brasileira 	de 	Soluções 	e 
Serviços S.A 

04.740.876/0001-25 

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 disponibifização do sistema Alelo Auto para gestão das despesas de 
veículos. 
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67 
Companhia de 	Gás de São 	Paulo - 
COMGAS 

61.856.571/0006-21 Contratação de fornecimento de  gas  natural Canalizado (GÁS) para as atividades 
vinculadas as Unidade Usuária mencionada no item 13 do Quadro Resumo. 

68 Companhia de Saneamento  Basic°  Do 
Estado de SP - Sabesp 43.776.517/0001-80 

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. 

69 Controllab Controle de Qualidade para 
Laboratories  Ltda 29.511.607/0001-18 

Prestação de Serviços de Controle de Qualidade pela Centro'lab, 	conforme  
solicitado pela Laboratório Participante. 

70 Convenio Serviços  Medicos  Lida 96.486.162/0001-50 
Prestará 	serviços 	na 	area 	de 	ultrassonografia 	mediante 	a 	colocação 	de 
Profissionais  medicos  qualificados pare tal 

71 Coser E  Seidel  Serviços Mediocos Ltda 21.403.820/0001-02 Prestará serviços médicos no pronto socorro adulto 

72 
Cri-Clinica Respiratoria de Itajuba Ltda - 
EPP 

02_181.137/0001-15 Prestará serviços  medicos  de ortopedia e traumatologia 

73 D & G Restauracao Ltda - Me 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 
inteqrante do presente contrato. 

74 
Dali Ara e Rahimen Serv  Medicos  S/S 
Ltda. 

09.135.820/0001-65 Prestará serviços  medicos  na área de ortopedia e traumatologia 

75 Dh  Services Medicos  De Urgencia Ltda - 
ME 

24.247770/0001-00 Prestará serviços médicos nas  areas  de cirurgia geral e endoscopia 

76 Dias e Neves Serv  Medicos  Lida. 09.398.148/0001-09 Prestara serviços na  area  de ortopedia e traumatologia 

77 
Dimas  de 	Melo 	Pimenta Sistemas de 
Ponto e Acesso Ltda 

61.099.008/0001-41 

Objeto de-Ste  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  services  de Assistência Técnica pela 
Contratada, nos equipamentos,  Wm 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 Mexo II, os quais integram o presente Contrato. 

78 
Directsat Provedor de Acesso a Redes de 
Telecomunicacoes Lida 

08344.291/0001-00 
Execução do (s) seguinte (s) serviço (s): Conexão ponto a ponto em fibra ()Mica, 
Conexão Redundante via Radio. 

79 
Directsat Provedor de Acesso a Redes de 
Telecomunicacoes Ltda 

291/0001-00344. Conexão 
Execução do (s) seguinte (s) serviço (s): Conexão ponto a ponto em fibra Optica, 

Redundante via Radio. 

80 Directweb Tecnologia em Informatica Ltda 05.934.897/0001-44 Prestação de Serviços agregados em Data  Center  Compartilhado. 

81 
Docebit Serviços Especializados em TI 
Lida - Eireli 

21.213.106/0001-43 

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").  

82 Doro &  Fiore  Serviços  Medicos  Ltda 10.274.056/0001-98 Prestará serviços  medicos  de neurocirugia 

83 Drimed Servicos  Medicos  S/S Ltda 11.620.033/0001-50 Prestará serviços  medicos  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  camp()  Endereço da Unidade Consumidora, deste documento, a 
partir 	da 	Data 	Inicio 	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  Services Medicos  Ltda - 
EPP 

22.852.481/0001-04 Prestará serviços médicos de pediatria 

86 Empresa Brasileira de Correios Telegrafos 34.028.316/0001-03 
Tem 	objeto a prestação, 	pela ECT, de serviços 	e venda de produtos, por 
solicitados pela Contratante, de acordo com especificado na Ficha Resumo anexa a 
este contrate. 

87 Empresa Brasileira de Correios Telegrafes 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 Resume anexa a 
este contrato. 

88 Ems 	Techinical 	Solutions 	Conserto 	e 
Serviços Lida 

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,  n5  800, Vila Industrial,  Cep  1220-280 -  Sao  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  licence  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 premisses previstas no plojeto básico da contratação - 
Anexo I. 

91 EPL 	Empreendimentos 	Medicos  
Sociedade Simples Ltda 

_ 
03.962_615/0001-9/ 

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

92  Eppolix 	Tratamento 	De 	Resíduos 
Especiais Ltda 

04.148.921/0001-57 
Prestara 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. 
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93 
Esterilav 	Comércio 	e 	Manutenção 	de 
Equipamentos Hospitalares Ltda EPP 

52.119.963/0001-02 

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 
Odosintese. 

94 Farid Jorge Clinica Orlopedica de Fraturas 
Ltda 59.939975/0001-22 

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

95 Felicita  Services Medicos  EIRELI - EPP 22.159.948/0001-27 Prestara serviços médicos de ginecologia e obstetricia 

96 
Femelle Servicos  Medicos  Especializados 
Ltda - EPP 

24.836.628/0001-90 Prestará serviços  medicos  de ginecologia, obstetrícia e diagnóstico por imagem 

97  Femme Clinic  Ltda 04.528.405/0001-58 Prestação de serviços  medicos  de ultrassOnografia 

98 Fontelab Peças e Manutenção Ltda - ME 06.274.509/0001-09 
Tem por finalidade a prestação, 	pela Contratada, de serviços de Assistência 
Técnica dos equipamentos eletromédicos, 	localizados no Hospital Municipal  Dr.  
Jose de Carvalho  Florence,  com cobertura de pecas, conforme Anexo II. 

99 
Fortunato De Barros  Services Medicos  
Ltda - EPP 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 caracteristicas 
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 	Contratante e relacionadas no Anexo I. pela 

102 
Graziela Janjacomo De Alcantara Moreira 
ME 

27.181.574/0001-60 Prestará serviços  medicos  de clinica médica 

103 Gripe  Services Medicos  19.777.216/0001-96 Prestara serviços  medicos  de neonatoloqia 

104  Gs  Equipamentos e Soluções Ltda- EPP 03.812.972/0001-79 

Locação de equipamentos médicos hospitalares. (Bisturi Eletrônico, Cardioversor 
Bifasice, Incubadora para recém nascido, Monitor de sinais  vitals  ECG/SP02/  
NEW,  Monitor de sinais vitais ECG/SP02/ NIBP, ETCO2, Ventilador Pulmonar,  AD, 
RED  e NEO, Ventilador Pulmonar de Transporte AD/PED, Aspirador Cirurgico). 

105 
Guedes & Villela Bravo  Services Medicos  
Ltda 

08.164.391/0001-91 

Prestação de serviços médicos por tempo determinado, consistentes na realização 
de exames  medicos hotter  em carater eletivo e/ou de urgència, tendo como 
destinatarios os pacientes dos sus - sistema único de saúde, mediante retribuição 
monetária em moeda nacional. 

106 H. Strattner & Cia Ltda 33.250.713/0002-43 

Fornecimento, pela H. STRATTNER, dos produtos descritos na Clausula 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 exclusivainelite 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 
eouipamentos. 

107  Hosp Pharma Manipulaçao e Suprimentos 
Ltda 

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. 

108 Hungria Serviços  Medicos  S/S Ltda 10.353.678/0001-01 

Prestará serviços na área de ortopedia e traumatologia, realização de cirurgias 
ortopédicas, realização e coordenação de reunião clinica e discussão de casos 

. clínicos, visitas aos pacientes e orientações aos residente, perfazendo um total de 
12 horas/semana 

109 
Infcor Serviços  Medicos  e Consultoria  ern  
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  area,  dando suporte técnico-científico, produzindo protocolos de 
prevenção e tratamento de infecções, auxiliando na capacitação de profissionais  
medicos  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 medica 

111  Interact  Franquia  Advance  Ltda 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 extemas), avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos 
serviços 	(desempenho 	operacional 	e 	financeiro, 	qualidade 	de 	assistência). 
Monitoramento dos pianos de ações e resultados das metas estratégicas. 

112  Interact Solutions  Ltda 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 ( ITICI,S3 de produção, matas qualitativas, 
financeiro, auditorias externas), avaliação da eficiéncia, eficácia e efetividade dos 
serviços 	(desempenho 	operacional 	e 	financeiro, 	qualidade 	de 	assistência). 
Monitorarnento dos pianos de ações e resultados das metas estratégicas. 

113 IQG - Instituto QUaliSe de Gestão  tide  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 Recertificacão de Acreditação da Contratante. 

114 IQG - Instituto Qualisa de Gestão Ltda 00.210.918/0001-65 
Serviço especializado de Manutenção do Processo de Acreditação, visando a 
continuidade e manutenção da Certificação. 

(», 
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115 Irmandade da Sta Casa De Miserlcordia 
Des  J Dos Campos 

45 186.053/0001-87 .  

Prestação 	de 	serviços 	ressonancia 	magnetica 	(exceto 	mamas, 	cardiaca, 
ressonância 	por 	perfusão, 	tractografia 	e 	exames 	com 	bobina 	endorretal), 
angioressonância 	(exceto 	angioressonancia 	de 	membros 	inferiores), 
colangioressonãncia, 	tomografia 	computadorizada 	(exceto 	coronariana), 
angiotomografia, 	espectrocopia, 	sedação, 	cintilografia óssea, 	cintilografia 	renal 
dmsa, 	cintilografia 	renal 	dtpa, 	densitomedia 	Õssea, 	uretrocistografia, 
videodeglutograma, eed, 	ix  transito intestinal, escanometria,  ix-panorâmico de 

total e  ix- Panoramic()  membros inferiores  (full leg)  _coluna 

116 J de Paschoal Transporte Ltda Me 06.954_888/0001-68 Prestação de serviços, pela Contratada, de transporte de equipe de funcionários, 
materiais e medicamentos da Contratante. 

117 J. E. Figueiredo Viana & Cia Ltda 09.119.037/0001-08 Pprestação de serviços  medicos  de ortopedia e traumatoiodia 
118 J.J.A Servicos  Medicos  Ltda-ME 10.629.956/0001-00 Prestará serviços  medicos  de ultrassonoqratia 
119  Jed  Ladeira Ltda-ME 10_176.746/0001-04 Prestação de serviços médicos na  area  de ortopedia e traumatologia 

120 Jvlc-Serc de  Sande  Ltda 20.262.919/0001-60 Prestará serviços  medicos  de clínica médica e de medicina familiar e comunitária 

121 
Kairós 	Clínica Médica 	E Treinamentos 
Ltda 

08.570.569/0001-02 Prestara serviços médicos de clinica médica e reumatologia 

122 Keje Associados S/S Ltda EPP 01_328.173/0001-04 
Prestará serviços  medicos  na  area  de ortopedia e traumatologia, perfazendo um 
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação 
médica 

123 Lavale S/C Ltda 05.322.309/0001-11 
Prestação dos serviços especializados conforme descrito no Anexo I (Lavanderia 
Hospitalar). 

124 Lavebras Gestao de Texteis S.A. 06.272.575/0028-60 
Locação de enxoval hospitalar de propriedade da Locadora, doravante denominado 
'enxoval pela Locadora à Locatária. 

125 Ldf - Servicos  Medicos  S/S Ltda 24.719.4138/0001-70 Prestará serviços de clinica 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 utilizando-
se 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 come ANEXO I. 

127 Leite Novaes Servicos  Medicos 'Ada.  25.136.689/0001-07 Prestará serviços  medicos  de ortopedia e traumatologia 

128 leme&Barretto Serv  Medicos  Ltda-EPP 19.011.256/0001-22 
Prestará serviços de medico 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 

Locação de 	09 	(nove) 	Containers  Maritimos 	de 	propriedade 	da 	Locadora, 
transformado em 	modulo 	habitável, conforme 	enumerado 	abaixo, 	doravante 
denominado "MODULO", cujas características de construção encontram-se assim 
definidas. 

130 M.  Ft  F. Lacerda & Cia Ltda - EPP 14.692.720/0001-70 Prestará serviços  medicos  de qinecoloqia e violência contra a mulher 

131 Mangalam Serviços  Medicos  Ltda-ME 21.521.692/0001-93 Prestará serviços  medicos  de pediatria 

132 Mapfre Sequros Gerais S.A. 61.074.175/0001-38 Seguro Predial 
133 Maroun E Bissoli Servicos  Medicos  13.335.535/0001-65 Prestara serviços médicos de neonatologia 

134 Marthos Magno Ferreira Freitas ME 10.610.515/0001-67 
Prestara serviços na  area  de ortopedia e traumatologia, mediante colocação de 
profissionais  medicos  qualificados para tal 

135 Md Servicos  Medicos  Ltda 19.454.158/0001-60 
Prestará serviços de medico intensivista, perfazendo um total de horas/semana de 
acordo com necessidade e autorização da diretoria 

136 
Mendes Albuquerque Servicos  Medicos  
S/S Ltda  

19.224.551/0001-67 
Prestará serviços médicos na  area  de ortopedia e traumatologia, perfazendo um 
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação 
medics  

137 Mercadante Serv  Medicos SS  Ltda 19.949.750/0001-32 
Prestará 	serviços 	de 	ortopedia 	e 	traumatologia, 	perfazendo 	urn 	total 	de 
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica 

138 
Miola & Menezes Servicos  Medicos  Ltda - 
ME 

25.101.423/0001-29 Prestará serviços  medicos  de cirurgia geral e de medico generalista 

139 
Monica  Bergamo  Lopes Serviços  Medicos  
Ltda 

11.638.530/0001-86 
Prestará serviços 	na 	unidade de 	otorrinolangologia 	mediante 	colocação 	de 

profissionais qualificados para tal 

140 Monica Lucia Valente - ME 17.426.026/0001-07 Prestará serviços medico de pediatria 

141 Monteggia Produtos Hospitalares Ltda 05.032.608/0001-11 
Manutenção preventiva e corretiva dos seguintes instrumentos e/ou equipamentos 
de propriedade da Contratante. 

142 Munhoz Servicos  Medicos  Ltda 24.815_024/0001-67 Prestará serviços de endoscopia 

143  Nakagawa  - Servicos  Medicos  Ltda 22.223.038/0001-66 Prestará serviços médicos de ginecologia e obstetrícia 

144 Nci 	Assessoria, 	Consultoria 	E  
Desenvolvimento Ltda. - ME 

20.015.099/0001-02 
Fornecer acesso via  Web,  licenciamento, suporte, manutenção do sistema de 
informação denominado 	HECOS, 	que  sera 	utilizado 	com 	objetivo 	de 	gerar 
informações estatísticas e gerenciais de custos da Instituição. 

145 Nu-framed  Late 81.273.915/0001-04 Prestação de serviços  medicos  na  area  de hemodiálise e avaliação clínica, 
eierprid  op  no anexo I parte integrante deste instrumento 

146 
Neuroclin 	Neurologia 	Clinica 	Integrada 
Ltda 

07.725.460/0001-26 
Prestará serviços  medicos  na  area  de neurologia, 	perfazendo um total de 
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação médica 

147 
Neurovitta 	- 	Clinics 	De 	Neurologia 	E 
Neurodiagnostico Ltda 

08.490.436/0001-18 
Prestará serviços  medicos  de neurologia, perfazendo um total de horas/semana de 
acordo com necessidade e autorização da coordenação médica 

148 No  Bugs  Controle Profissional de Pragas 
Lida 

22.329.977/0001-90 

Prestação de Serviços de Controle de Pragas nas dependências da Contratante, 
localizada na Rua Saigiro  Nakamura,  n°1300, bairro Vila Industrial, cidade São Jose 
dos Campos/SP, CEP 1220-280, conforme (Anexo I - Projeto Básico), que passa a 
fazer parte integrante deste contrato. 
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149 
Oficial 	de 	Registro 	Civil 	das 	Pessoas 
Naturais do 20  Subdistrito do município de 
Sao  Jose dos Campos - SP 

00.033.745/0001-57 
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 

150 Oncologica - Oncologia integrada Ltda 05220535/0001-91 Prestará serviços  medicos  na área de cirurqia geral e cirurgia oncológica 

151 
Ortho 	Clinical 	Diagnostics 	do 	Brasil 
Produtos Para Saude Ltda 

21.921393/0001-46 

Compromete-se a locar à Locatária /Compradora, também qualificada acima, sob o 
regime juridico de locação, na forma prevista no Código Civil, os equipamentos 
previstos no Anexo I,  equal,  assinado pelas partes, integra o presente instrumento. 
(Analisadores Vitos  Johnson  &  Johnson);  

152 
Ortho 	Clinical 	Diagnostics 	do 	Brasil 
Produtos Para Saude Ltda 

21.921.393/0001-46 

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);  

153 Ortohouse-Consultorio 	De 	Ortopedia 	e 
Traumatologia Lida - ME 57.530.230/0001-80 Prestará serviços  medicos  de ortopedia e traumatologia 

154 
Ortotrauma - Centro Medico Cacapava 
S/S Ltda 

01.901504/0001-71 Prestara serviços  medicos  na  area  de diagnóstico por imagem 

155 
Orvalhos  Garden  Servicos de Jardinagem 
Ltda - Me 

20.099.934/0001-30 
Prestação de serviços de manutenção preventiva e de conservação e limpeza de 
jardim, 	conforme 	Projeto 	Básico 	(Anexo 	I), 	que 	faz 	parte 	integrante 	deste 
Instrumento. 

156 Osaku Clinica Medica Ltda - ME 21.336.926/0001-22 Prestará serviços  medicos  de ginecobriia e obstetrícia 

157 Otp Clinica de Servicos  Medicos  Ltda 13.200.213/0001-09 
Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia, perfazendo um 
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação 
médica 

158 Pemafe - Servicos  Medicos  S/S Ltda 18.003.652/0001-45 Prestará serviços  medicos  de ortopedia e traumatoloqia 
159 Perozini & Cia Ltda - ME 22.529.839/0001-54 Prestará serviços  medicos  em ortopedia e traumatolopia 

160  
Philips Clinical Informatics  - Sistemas De 
Informacao Ltda 

01 950.338/0001-77 . 

Cessão ao Cliente, em acordo com a legislação brasileira, intransferivel 	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".  

161 Plani Dianosticos  Medicos  Ltda 48.963.698/0001-77 Prestação de serviços  medicos  de exames diagnósticos de ressonância magnética 

162 
Planisa Planejamento e Organização de 
Instituições de Saude  SS  Ltda 

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. 

163 
Produmed Serviços Indústria e Comércio 
Ltda 

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. 

154 Prontoclin Ltda 45.391.489/0061-08 

Realização e fornecimento de exames de Audiometria e acuidade visual nas 
consultas 	de exame médico 	periodico 	e 	exame 	medico 	admissional 	para 
atendimento ao PCMSO, pela Contratada aos colaboradores encaminhados pela 
Contratante, 	mediante a disponibilização de mão de obra especializada nas 
dependências da Contratada. 

165 R&S Mp Serv Em Saude Ltda-ME 20.048.472/0001-21 
Prestará serviços de medico em cirurgia geral e coloproctologia, perfazendo um 
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorizacao da coordenação 
médica 

166 
Radioll Do Vale Diagnosticos Por Imagem 
Ltda 

13.425892/0001-14 
-Prestará serviços médicos na  area  de diagnóstico por imagem, perfazendo um total 
de horas/semana de acordo com a necessidade e autorização da coodenação 
médica 

167 
Reabilitar Medicina De Diagn Tratamento 
e Reabilitação Ltda 

06496.760/0001-43 
Prestará serviços na área de fisiatria, perfazendo um total de horas/semana de 
acordo com necessidade e autorização da coordenação medica 

168 
Registro Civil 	das Pessoas 	Naturais e 
interdições e Tutelas do 1° Subdistrito da 
Comarca de São Jose dos Campos 

50_460.815/0001-21 
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. 

169 
Respirar Clinica Do Aparelho Respiratorio 
Ltda 

53.316 378/0001-65 Prestará serviços  medicos  de cirurgia geral 

170  Rohm  E Nunes Clinica Medica Ltda 28.108.073-0001-10 Prestará serviços médicos na área de clínica  <tea-al  e de neurologia 

171 
Pr Acqua  Service Goleta  E Analise De 
Agua Ltda ME 

08.356.731/0001-86 
Prestação de Serviços de análise de Agua Purificada do CME - Central de Material 
Esterilizado situado à Rua Saigiro  Nakamura,  800 - Vila Industrial - São Jose dos 
Campos - SP. 

172 
Rr Acqua  Service  Coleta E Analise De 
Aqua  Ltda ME 

08.356731/0001-86 
Prestação de Serviços de análise de efluentes situado à Rua Saigiro  Nakamura, 
800 - Vila Industrial - São Jose dos Campos - SP. 

173 
Pr Acqua  Service  Coleta E Analise De 
Agua Ltda ME 

06356.731/0001-86 
Prestação de Serviços de análise de potabilidade de Agua do Hospital Municipal  Dr.  
José de Carvalho  Florence,  situado á Rua Saigiro  Nakamura,  800 - Vila Industrial - 
São José dos Campos - SP. 

174 SalFES E Pinriewo Glinica Medica 5/S Lida 0TO-43.48S/0001-7g 
Prestará serviços na área de ortopedia e traumatologia, no pronto socorro mediante 
a colocag.lo do profissionais médicosnLialifiCadOS para tal.  

175 Samtronic Industria E Comercio Ltda. 58.426.628/0001-33 

Tern 	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 7.82, devendo ser 
integralmente observado e cumprido pelas partes. 
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176 Saniza Assistencia Em Saude Ltda - ME 07.452.325/0001-54 
Prestará serviços 	medicos 	na 	área de 	neurologia, 	perfazendo 	um total 	de 
horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação medica 

177 

1 

Sapra  Landauer  Serviço de Assessoria e 
Proteção Radiológica Ltda 

50.429.810/0001-36 

A SAPRA na qualidade de entidade licenciada pela CNEN - Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - para  executer  Serviços de Assessoria e Monitoração Pessoal, 
proprietária dos Portas Dosímetros, acompanhada dos respectivos Dosímetros, 
com todos os  dodos  que os identificam como pertencentes ao SAPRA, doravante 
designados 	Monitores 	, 	e 	constituidos 	por 	um 	par 	de 	Dosímetros 
Termoluminescentes, LIE (TLD- 100) e Caso  DV  ou Dosímetros oticamente 
estimulados INLIGHT, compostos por um conjunto de quatro elementos sensíveis e 
um porta Dosimetro contendo filtros 	cede a 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  sera  feito mensalmente, 
mediante as condições aqui estabelecidas. 

178 
Scorpion 	Comércio 	eLocacao 	de 
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  Imagers  através de 
CFTV  (Cameras  de Segurança), conforme a relação de equipamentos constantes 
no Anexo I do presente contrato. 

179 Semevale-Serv 	Medicos 	Do 	Vale 	Do 
Paraiba SS !Ada  

17.214.085/0001-03 Prestará serviços  medicos  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  medicos  na  area  de neurorradiologia, perfazendo  urn  total de 
horas/semana de acordo com necessidade e autorização dao coordenação médica 

182 
Serviço De Hemoterapia São Jose Dos 
Campos Ltda 

50.459.395/0001-63 

Prestação de serviços na  area  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 sequem. 

183  Siemens Healthcare  Diagnosticas Ltda 01.449.930/0001-90 

Breve sintese 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 eml) 
conserto de defeitos e/ou falhas de funcionamento apresentados nos Equipamentos 
ou fi) em sua detecção e elaboração de relatório para providências no sentido de 
efetuar seu reparo ou correção  apes  a devida e efetiva abertura de chamado pelo 
Cliente na Central de Atendimento da  SIEMENS.  

184  Siemens Healthcare  Diagnosticos Ltda 01.449_930/0001-90 

Breve sintese 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 enfin 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 (5) e elaboração de relatório para providências no sentido de efetuar 
seu reparo ou correção  apes  a devida e efetiva abertura de chamado pelo Cliente 
na Central de Atendimento da Contratada. 

185 
Sistemas  Convex  Locações De Produtos 
De Informática Ltda 

73.147.084/0001-64  

Locação da quantidade de 54 equipamentos de informática, sendo 05 impressoras 
Tipo I  (STRIPE)  e 49 impressoras Tipo II  (TIP),  cujas configurações estão 
descritas no Anexo I, parte integrante deste contrato, assim como sua manutenção 
corretiva e preventiva durante sua vigência. 

186 
Sistemas  Convex  Locações De Produtos 
De Informática Ltda 

73.147.084/0001-64 
Locação da quantidade 394 equipamentos de informática, cujas configurações 
estão descritas no Anexo I, assim come sua manutenção corretiva e  preventive  
durante sua vigência. 

187 
Sistemas  Convex  Locações De Produtos 
De Informáfica Ltda 

73.147.084/0001-64 
Locação da quantidade de 08 (oito) equipamentos de informática, 	sendo 8 
equipamentos tipo II, 	cujas configurações estão descritas no Anexo I, 	parte 
inteqrante deste contrato. 

188 
Sistemas  Convex  Locações De Produtos 
De Informática Ltda 

73.147.084/0001-64 
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. 

189 Tecnoeng Engenharia e Serviços Ltda. 05.350.554/0001-32 
Serviços 	de 	manutenção 	Preventiva 	e 	Corretiva 	nos 	Equipamentos 	de 
Refrigeração, Ar Condicionado e  Cameras  Frias listados abaixo que se encontram 
instalados no Hospital Municipal  Dr.  José de Carvalho  Florence.  

190 
Temporalis 	Services 	Medicos 	E 
Fonoaudioloqicos Ltda 

27.902.207/0001-08 Prestará serviços  medicos  na área de neurologia 

<01 Toledo & Katahirs S/C Ltda 03.592.87610001-62 Prestará serviços na área de pediatria e ortopedia e traumatoloqia 

192 Totvs &A 53.113.791/0001-22 f‘clesão TOTVS 	Ceao de Ofreito de Uso de  Software  (CDU) e Serviçoso 
Mensais de  Software  e Educação a Distancia (SMS). 

193 Totvs S.A 53.113.791/0001-22 

'A TOTVS, em seu conceito de estrutura de negócios possui uma  area  denominada 
TONS EDUCAÇÃO EMPRESARIAL, que tem por definição estrutura, definir, criar 
uma visão pedagógica e material didático, Presencial, Virtual e â distância, voltado 
ao repasse de conhecimento dos cursos de produtos de softwares desenvolvidos 
pela Companhia. 
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HOSPITAL MUNICIPAL DR.  JOSÉ  DE  CARVALHO  FLORENCE  

CONTRATOS 

Empresa CNPJ 	- :-  Objeto do Contrato  

194 Totvs S.A 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. 

195 
Uromed Serviços  Medicos  Especializados 
Ltda 

03.827 112/0001-09 
Prestará serviços na  area  de urologia mediante colocação de profissionais  medicos  
qualificados para tal. 

196 Vale Imagens Medicas Ltda 20.997.750/0001-97 Prestará serviços  medicos  de diagnóstico por imagem 

197 Vale  Pe  Oficina Ortopedica Ltda - EPP 00.574.648/0001-71 
Fornecimento pela Contratada à Contratante, das seguintes mercadorias ( Colar, 
Colete e Órtese). 

198 Vale Serviços Automotivos Ltda EPP 01.149.981/0001-04 

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). 

199 Vandenei Rocha Clinica Medica Ltda 26_937.973/0001-45 Prestara serv -os iieiicos de pediatria 

200 Vargas E Vargas Serviços  Medicos  Ltda 12.850.718/0001-56 
Prestará serviços  medicos  na  area  de ortopedia e traumatologia, perfazendo um 
total de horas/semana de acordo com necessidade e autorização da coordenação 
médica 

201 Via Nova Servicos !Ida 01.178.287/0001-07 Serviços de administração e fornecimento de vale transporte 

202 Vid  Lap  S/S Ltda 00_345.498/0001-24 
Prestação 	de 	serviços 	de 	endrw.copia 	intervencionista 	sem 	exclusividade, 
realizando procedimento de colangiogratia endoscõpica retroqrada 

203 Voxel Imagens Medicas Ltda 07.902.744/0001-40 Prestará serviços médicos de diagnostico por imagem 

204  Vs  Servicos  Medicos  Especializados Ltda 18.804.099/0001-40 Prestará serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia 

205 
Vvttra 	Diagnósticos 	Importação 	e 
' 	 - 

Exportação Ltda 
00.904.728/0011-10 

Fornecimento de Reagentes e Equipamentos para Hematologia, com cessao 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 
Jose dos Campos, estado de São Paulo, 	Rua Saigiro  Nakamura, 	800 - Vila 
Industrial. 

206 Vyttra 	Diagnósticos 	Importação 	e 
Exportação Ltda 

00.904.728/0011-10 

Fornecimento de Reagentes e Equipamentos para Hemostasia,  corn  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 
Jose dos Campos, estado de São Paulo, 	Rua Saigiro  Nakamura, 	800 - Vila 
Industrial. 

207 \lYttra 	Diagnósticos 
	Importação 	e  

Exportação  !Ada  
00.904.728/0011-10 

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 Jose dos Campos, estado de São Paulo, Rua Saigiro  Nakamura,  
800 - Vila Industrial. 

208 Webmed Soluções em Saúde Eireli 05.731.550/0001-02 
Comodatar à Comodatária/Compradora, na forma prevista no Código Civil, os 
equipamentos (ABL 901 conforme descritos no Anexo I 

209  Zurich  Minas Brasil Seguros S/A 17.197.385/0001-21 
Objetivo do Seguro é garantir o pagamento de uma indenização ao erenno 
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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RELAÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS (PESSOA JURÍDICA) 

HOSPITAL MUNICIPAL DER  JOSE  DE CARVALHO  FLORENCE  

MARÇO/2019 

Empresa CNPJ SerViço Valor Mensal 

ADARVE CLINICA MEDICA • vilvELI 21465.994/0001-91 	. 
prestará serviços miedikos de emergencista ode medicine  intensive  

adulta. 
R9 10.5E0,00 

AGUILAR ELETRO NEUROLOGIA LTDA 	E 57.536.716/0001-25 
Prestarà serviços médicos de rieurocfrurgla e neurorradiologia.  

fig  19.341,00 

AIR  LIOUIDE IFRASII. LIDA 00371.789/0022-43 

Locação de Cilindro Nitrogênio Comum / Locação de Cilindro 

oelgênio 	Gasoso 	medqinal / Locação 	Cilindro Oxido 	Nile0SO/  

Locaçâo Cilindro Oxido  Waco  medicinal /  Latakia Climb.°  Ovigkenio 

Gasoso Medicinal cil 1  nil  / tocado Cilindro Dióxido de Carbono 

Super Seco / Locação Cilindro Ar Sintético. 

05 2.407,99 

Ad(  LIQUIDE  BRASH.  LTDA 00.371.788/0022-43 

Realkaçâo pela Contratada dos serviços de manutenção  preventive  

especificados no  Anew,  no Is) hem  Ins)  dentificado (s) no item 3 do 

preambule I.  Manutenção do Tanque  (Mogen.)  de Oxigênio  liquid,' 

Medicinal - Capacidade 70.000  Lk.  que envontm Mil  on  instalado (s) 

no endereço indicado no item 5, tambérn do Preambulo,  not  

técnicos da Cordratada, que terâo Ilere acesso  an  local do instalação 

do (s) bem (no), no horário fixado no item 6 do preambulo. 

0$ 731,09 

AIR  LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331,788/0022-43 

Locaçâo de tanque Criogerkico de Oxigênio LIquido Medicinal /  

locaçãO do Simerna de Doido  Nitric°  Medicinal_ 

05 1.057,89 

AIR  LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0022-43 

Forneci monto Pele koknevedore do Is) produtto (s) especificado  Ise  

no item 3 do preâmbulo 	Nitrogénio Contam, Oxigênio Masoso  

Medicinal, Oxigênio  Liquid°  Medicinal, Oxido Nitroso Medicinal, 

Oxido  Nitric°  Medicinal, Oeigénio Gasoso Medicinal - MI 1m3,  

Weed°  de °MonoSuper Soco. At sintético) 

RS 52.635,07 

AIR  LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/9022-43 

o presente contrato tem 	por ale¡ero o (s) equmementO  IM  
id.riviikado  Is) no item 3 do prekmbulo (  Mantras  de produção de ar 

medkinal, de propriedade da locadora composta de 02 ramais,  

cadent  de filtragem 	e secagem. 	reservatário de 	ar, olminamk 

conforme modelo especificado e  Patella  emergenual 	com 74  

cilindros 	de propdedade da  Air  Liquide, 	corn  as caninterísticas 

fitadas ao item 4 tambérn do preambulo, que estará (0101  en  

uso/instalado 	101 	no 	IS) 	estabelecimenm 	Is) 	do 	Locatário 

Mentlficadu (s) 	no 	item 	5 	do 	Kee  rnbulo , 	em 	local cedido 

gratuitamente pelo Locatário. 

1r9 10.160,10 

AIR  LIQUIDE BRASIL  LODE  00.331.788/0022-43 

O presente  cony-ate  tern 	not  objeto o (s) equMamento Is) 

identificado (s) no item 3 do preambulo {Central de Produção de 

vácuo 	ram 	aspiração 	medtca, 	composta 	por 	02 	mmais 	e  

reservatório de vácuo), com as características !leadas no item 4 

kenebém  do  preambulo, que estard  (ão)  em use/Vistabide (s) no (S) 

estabelecimento (s) 	do Locatário identificado (s) no item 5 do 

preárnbulo, em local cedido gratuitamente polo Locatárlo. 

es 9245,59 

AIR  LIQUIDE DO BRASIL LIDA M1331.788/0022-93 

Locação do  cool  pamento Blpap AVAPS Ill Rem  ironies,  Concentrador 

AirSep Elite, equipamento esse  clue  eskará ein Use e vistala do no  

Local 	indica do 	no 	item 	07 	de 	praárntmlo, 	surdo 	proibida 	a 

modificação do local de este inStaleno, sem o comeottment0  

escrito do LOCADORA 

052.12680 

AL SERVIÇOS  MEDICOS  LIDA 71546.508/0001-60 Prestará Serviços mé  dices  de aetopodio. tranmaoologia  Ks  15.960,00  

ALM: MED COM MAN. E LOC.  EQUIP.  MED. EWA EPP [0.312.904/000127 

Leman 	e 	Menutermão 	pela 	Lacadora 	a 	Locatane. 	dos 

eqUiPamentos de sua propriedade, elencados no Anexo I (Micro 

câmeraq  Foote  de Luz /Cabo de  fibre  Mica / Monitor  Gran  MédiCo / 

msufleidor CO2) ,  one fat  parte do preseme instiumento.  

R$ 1350400 

ALL CARE  SERVICOS  MEDICOS  E CIRURMICOS LIDA 24.093.058/0001-0s Prestará serviços  medicos Oa  área de NeurOdnergia. 05 1320,00 

ALPHA SECURE  VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 10.734.950/0001 01 

A Contratada se compramete a prest ar os servidos Par-Lana e 

controle de acesso de,  Howl.]  MUniciPel  Dv.  MO de Carve)hO  

Florence, 	localindo na Rua Sambo Nekamara, 6115,  Vita  Industrial, 

tão losé dos 	Campos/SP, 	Cep 	1270-730, 	conforme 	diretrizes  

contidas no edlta I de concorrêncLa nº SE 39/2017 e projeto basiko 

AneNo I, rubricada pelas portes, que fez parte integrante deste 

Contrato, COrn o nrkmero de PmetOs definidos pela Centratante 

conforme tahela abaixo. 

. 
RD 137.999,99 

nIVARENGA Fe CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA. 21.801.660/0001.62 Preetara  monk.  na  Ureo de ortOpedia e tmumatologm  Rs  7.200,00 

ALVARO AUGUMO SCHMIDT NEFO 088. 98.998-40 

Prestação, polo CONTRATADA, dos serviços demrêos no Propusta 

Comercial, a qual faz parre integrante do presente conerato, para 

ministrar o Curso de  Coaching  Transdisciplinar. que será  realized°  

ern  9 encontros,  corn  carga hOrarie de 4  hams Cade  encontro, 

totalizando 32  bores,  data, qtoa sera0 def  'riffles  Pelas  Pam..  

RS 1.866,67  

AMEIVICA  NET  LTDA 01,778.972/0001-74 

a) Preimação de sPrifiço5 de Comunicação Muliimídia, os  owns  

vonsrmenn no seemço de  link ammo  a  norms  (SI MPLS onthcado com 

concentrador em SP3 Etimnix, provimento  du  acesso a  Internet;  to 

Pri”taçá0, de serviços de conectividade, com no nado largara de 

banda 	mediame 	dIverms 	teCnologins 	que 	Pore 	nfeito 	deSte  

instrument°  ê  denominate,  Serviços SCM 	e Serviços de Valor 

Agrega do - SvF 

PF 7.800,00 

AMWSERVICOS  MEDICOS  5/0 LTDA - EPP 11.993.560/0001-94 

Prestara serviço9 m9dicos na área de nevrocirurgia e de assistento 

tecnico e 	acomnanharnento 	de 	perldas 	ern 	processos tieis 

Irabalbisus. 

e 	RS 5.200,00 



ANFLA PRODUIOS PARA DIAGNOSTICOSLABORATORIAILTDA EPP 05.774.798/01O1-42 

Pactuam 

Contra:ante 

condições 

comical  

equipament05, 

dos 

ria 

retirada 

as  Mrs  gue a 	Contratada dará em comodato a 

os Equipamentos de sua propriedade, nos termos e 

espeCificados no  Aces.  I 	(Analisador de  Urea,  'Berea 

e 	rio 	corpo 	deste 	contrato, 	doravante 	designados 

que deverão ser destinados exclusivamente para uso 

produtris fornecidos pela Contratada,  nay  condições estipuladas 

Clnusula 3,2,  soh  plena de rescisão do presente contratO,  corn  a 

imediata doo equipansenteS. 

RS uno 50 

IALIMAKER SERVICUS DE INFORMAIICA  EIRE>  ME 04.977.103/0001-67 	de  

Serviço 

desenvolvimento, 

instituIção, 

Eletrônico,  

de 	desenvolvimento 	de 	midia 	digital, 	sendo 

hospedagern e su  Aerie  de  site,  gravação e edicto 

videos,  seguindo o Padrão de dentidade visunl utiJizadO Pela 

conforme disposições previstas 	no Edital 	- 	Pregão 

Ns  SE 030/2018 e no Projeto Banco-Astro I. 

R$1400,00 

AR ASSESSORIA EM  INFO'S 	CA WSLIDA:EPP 03.127.799/0001-B7 

signora  

O presente COntrato tem por objeto a concessão. Par prato  rests  e 

determinado do dgeit0 de usu. sem exclusindade, doS loogromas 

de 	computador 	descrito 	conforme 	proposta 	anexaS 	(Ant  

10080525001 e ARG 20050529307), 000  tar  Porte integrante  do 

pacto, com suporte tecnico, treinamento e instalação. [sloes/atlas 

as demars condições  ',moat.,  na Sena e no preto de que too  

nos. 

R$ 4251,62 

ARAYA TRANSPORTES LiDA-ME 02.431.656/0001-94 

transportes 

Prestara seruiços à Contratante de mensageiros motorirodos de 

e entrega de malotes, documentos e encomendas na 

grande Soo Bodo, rnediante a disponibiliraçãO de c00 de obra 

especislizadas, 	molordclotas e carrOS, 	combo  ANS 	e dentar 

coMponernes necessários 	a 	Prestagars  dot  servicos 	objeto do  

Presence.  

R$ 18.097,50 

ARMAFILE GIRENCLAMEG10 EARMAZENAGEM DE DOGJMENT LTDA ME 06.907.138/0001-55 

Constitui objeto do presente instrumente, a prestação de serviços 

de armarenagem e digitalização, sergo efetuactos no depósito da 

Sepositària, localizado na nodovia Geraldo 5“000e, MO - Unidade 

17 e St. Jardim Balifároia - lacarei- SP. 

EIS 9.4.06,65 

ASSICOM - ASSOCIACAO DASEMPRESAS E USUARIOS  Des  TECNOLOGIAS 19.713.615/0001-29 

0 presente instrumento  rein  como  °Nero  o comparligAmente com 

a 	Associado, 	dos 	Beneficios 	obtidos 	pela 	Assicom 	junto 	às 

Operadoras, e das funcionalidades dos serviços de vaásr adicional 

OVA) pmvidas pelos  seas  parceiros tecnológicas e orseraCionais , 

não send0 a Assicom Interne diária, reprerentante ou de quoin...es 

forma responsável pela qualidade destes servigas• 

RS 2.051,93 

ATA SERVICOS  MEDICOS nit  06.311.762/0001-S5 Pressará serviços médicos de OBAMologie. 00, IS.042,00 

?BOON  CORI. CONSULTORIA E 500V PM TELECOMUNICABOES 08.490.261/0001-49 

0 presente instrumento tem como objeto a Prestatão.  Pei.  PACO  

an  Contlante, dos serviços descritos no "Pedido de Serviços 

Al  eta"  (Pedido), corno previamente  formalized°  pelo Contratant  

tendo coma fundernento a fornecimento do simema AXOON, que 

cunsTste da licença de utilização dos  software,  lapliortivos e SvA5), 

a 	locação 	da 	plataforma, 	e 	es 	servAns 	lPorrossPemeionaj 

necessArios.  

rt$. 2.491,52 

BASSI  &SALOMAOSERVICOS  MEDICOS  S/S LIDA 09266.952/000.1-26 PreStard semnos mediras de diagnA,Bro Por Imagem,  RS 375,00 

BECTON DICKINSON  INDUSTRIASCIRIIRGICASI.TDA 21.551.379/0001415 

É objeto do presente instrunlento o fornecimeMo pela Fornecedora 

Yi Compradoi a dos produtos clescritos no Anexo I  (BD BALTIC-  Pi1J5 

Aerobic/E  Medium, BD BARK  -  Plus  Anaerobic/F  Medium, BD 

BACTEC -  Peck Plus Medium BD  BACTEC Myco/F  Lytle Medium,  • 

Broth  Tubo  Phoenix, AST Broth  Tubo Plieenix, Painel PMICAO 105 

Grarn positivo, Painel NMIC/ID 94  Gram  Negotivo, Painel  Yeast ID  

(leveduraS). ASI  Indicator  Ireagente  Phoenix.)  

R$ 17 909,10  

BrNNERTECNOLOGgt E SOLUÇÕES EM  Seals  LIDA 14.730.140/000103 

O presente Contrato rem cama objeto a prestação de serviços de  

pit  raestretura de Data  Center 	paro processamento do ,isterno 

descnto nia preámbulo do presente contrato,  vie  rede de  Internet  

de qualquer poeta  extern°. oil  de  Seas  escrithrlos, Licença de Liso e 

PrestaçãO de Serviços de Instalação, IMplantaçgo, Trelnamento e 

Manutenyao, 	Suporte 	Tdcriro 	e 	Serviçed 	/ventuals 

Desenvolvimento de Custornizaçõ es e Personolizações ao Sistemas 

especificados, no pregmbulo deste  Instrument°,  es quais  Sera's,  

realizados de acordo  cam  as canditõeS aqui estabelecidas e nos  

snug  resPectivo!  Alleges.  

RS 54.331,00 

BERGAMASCO  Ps  SOUZA MARGUES SIBV. °BLOAT:DIGGS LTDA 12.723.542/0001.71 
Prestarn serviços  medicos  na grea de ortopedja e traumatologia. 

RS 13.920,00 

BERTELLI E GUERRA SERVIÇOS  MEOWS  3/5 LTDA 13.58.11223/0001-17 
Presta 	serviços no  area  na  area  de ortopedo e traumatologio 

n$ 6.720,00 

BIONFX0 DO BRASIL 04,059.709/0001-03 
Dispunibilização da Plataforma  Boners,  pare o HesPrtal. RS 5.404,75 

0105100 00 BRASir 04.06.9.709/0001402 
Disponlblyração do 	Plata{  orma  Op.'s° 	(ambientes público 

privado) Para o Hospital. 

e 
FIS 417,18 

BIONEXO DO [MASI  On  o69.709/0001-02  

Disponibilização da SoluçãO Bio Analytics pare os ContralonteS, que 

consitte  ern  uma solução Digital  our  se cone.... o Base  

contratado. e os  dodos  dos Contratante são tratados e exIbIdos em 

dashboard,  e relatários exportávers per  mere  de acosto  on line,  

attains  de computedores pessoos e dispositiv. mõvels 	Sua 

robusta  melds  estatistrca ;termite  crier  modelos matemá tiros que 

to produtarn  coops  domemos pasrodos e proretern O future. 

AS 114,96  

BOTA FORA  SCUBA°  E TRASP DE BACAMBAS LIDA-ME 03.141241/0001-49  

ogsygo dos  residua,  gerados pela CONTRATANTE, abrangendo 

comets  destinação dos recicláveis coleta de litm romUm e ordonniCe. 

locasão de caçamba e transporte de residUos classe I e II. 

a 

PS 1.877,33 

CABRAL E MOIBTA  SERVINGS MEDICOS  tTDA 26.68.0.467/0001-13  
Prestará serrrços médicos de cardiologia. ecocardiografia e clinica 

médica. 
RÕ  7.132,CO 



CISOBLANCOCIENICA MEDICA 1TDA- ME 26,080 00a/00069n 	Prestará  services medicos  de gEnecologIa e obstetricia. R$ 6.835,00 

CARNEIROORTOPEDIA LIDA 22.731,777/0001-69 
Prestara serviços  medicos  de ortopedia e treumatulogia. 

R5 2.880,00 

CARVALHO & GODOV SERVIÇOS  MEDICOS  LTDA 07.906.029/0001-80 
Prestará  

cabeça 

see-visas  medicos  de otorrinolarvigologia e cirtirgta de 

e pescoço. 
R$ 6.120,00 

CARVALHO SILVA ASSITENCIAMEDICA LTDA 97 521.044/000607 
Prestará serviços médicos da  area  de Ortopedi 	ieuMatologia 

R$ 22.08 

CASTRO OLIVEIRA  MEDICOS  ASSOCIADOS 11.606.831/0001-28 	Pres serve 	dices  de 0 	mologia 135 20.102,00 

CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LABORATCRIAIS 46.226.155/0001,41 	
Prestação 

dietas 

de Serviços d 	n 	e 	micrObiológicas  dc  alimentos, 

enteraise leites, 
115 808,20 

CENTRO DE ASSISTÉNCIA MEDICA WOLFE LTDA- EPP 61.945060/0001e PreStará serviços  medicos  na área de 	necologla. R5 5.12000 

CENTRO DE  Mt  SCRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEL 61.600.839/0001-55 

Estabelece 

desenvoMmemo 

rnercado 

integrante 

Cooperação 	Reciproca 	entre 	as 	Panes, 	visando 	o 

de azrvidades par° a prornoçao da imegraçao ao 

de trabalho, de acordo com a constituicão Federal (Artigo 

203, incise, Ill, e artigo 214, incise IV), através da operacionalizasão 

de programas de Estágio de Estudantes, cOnforme Projeto  Basics  do 

Edital de Concorrência ns  SC 44/2007anexo, que fiCa fazendo parte 

do presente cuntrato. 

R5 1.587,50 

CENTRO I 	EGRA  BO  gMPR 	SCOLA CIE 61.600.339/0001-55 
inciso  

Estabelece 	Cooperação 	Recipsoce 	entre 	as 	Partes, 	visando 	o 

desenvolvimento 	de 	altvIdades 	conjuntes, 	Rue 	Prop's.. 	a 

promoçáo da integração do aprendiz ao mercado de  &glans°,  e a 

sue formação p ara o tralsalbo, de aeordo  corn  a Cenaltuição Federal 

vigente  Art,  7, inciso %XXIII, com redação dada pela Ernenda 

Conctiturvonal ne 20 de 15/12/98, Artto 503, incise Ill, e artigo 214, 

iv,  e a Cunsolidação das Leis do Trabalho - CIE Titulo  ill,  

Capital° IV, Seção IV, entendida a aprendizagem, corno estratégi a 

de 	formação 	tecnico-profestional 	metódicA 	compativel 	com 

desenvolvimento 	fislco, 	moral 	e 	psicológico 	do 	adolescent°,  

conforme 	PrOleto 	Basic° 	em 	arse.° 	que 	flea 	lazend0 	parte 

integmnte do  presence  contratu. 

IIS 270,00 

CENTRO  ESP.  EM ISAIIMOLOGIA ORTO. SOC. SIMPLES LIDA 08.394,951/0001 0 
Prest 	rvIços  medicos  na  Area  de ottOperva e iraumatologia. 

R$ 13.740,00 

CENTRO MEDICO ARDUINI S/5 LIDA- ME 05.240.131/0301-60  Press 	rvi 	dices  de pediatria_ R5 7200,00 

CESAR CE 	EMI MEDICOS  5/5 ITDA ME 08.578.875/0001-87 

prestará serviços  medicos  na área de seunalogra, Perfazendo  urn  

total de beras/semana de af  Ord  0  Les  necessl dada e autorização da 

0rvardenaçau enédica. 

05. 1.920,00 

CIA DE SANEAMENTO  BASIC°  DO ESTADO DE 5P 43 276.517/0001-03 

ApliCação da Tarifa/Entidade de Assistência Social no faturamento 

dos serviços de tornecimento de água, e/ou de roleta de eSgotos de 

acord0 com  Corn silica  do Taritório vigente. 

135 61.823,13 

CIRURGIATORACICA DO VAL:  LT  16.518.016/0003-92 

Prestarg serviços elediCOS na  area  de cirurgia tOracrca, perfazendo 

um 	total 	de 	hOrasherria08 	de 	acordo  corn 	a 	necessidade 	e 

autorização da coordenação mèdeca. 

R5 19.900,00 

CLIADI CLINICA E CIRURGIA DO APAREIHO DIGESTIVO MA. 06121.355/0001.37 Prestara servi 	Medicos  de ginecolo 	obstet 	ia. 55 12.955,00  

CLINEURO CLINICA DE NEUROCIAURGIA  DR.  ROGÉRIO X. N 10.249,870001-52 

?festal-0 senitços de neurocirurgia na  area  de Pronto Socorvo  adult.  

e 	infantil 	Mediante 	a 	Colocação 	de 	prOfissionals 	médicoS 

Oualificados. 

55 15.14000 

CLINICA DE AMESISSIOLOGIA MEDICINA INTE 	V 	DOE Lt0A 14.428 286/0001-15 Prestera serviços  medicos  de anestesidogrv. 55 26B 180,00 

CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO RUBEZ 500EDADE SIMPLES 01.346 	2/0001 02 Prestará serviços  medicos  de diagmastico por irna  gem  135 5.235,00 

CLINICS  MEDICA  DR CUBIC°  TREVISANI ITDA. 57.863.318/0001-13 
Pres:ara servIços  medicos  de cinirgia su ial e cinirgia de cabeça  

e05COÇO, 
ft5 0200.00 

CLINICS  ME:131CA ESTEVES 5/5 LTDA 12.109.425/000667 

Irvestara serviços  medicos  na  area  de neurocaurgia. perfazen do um  

total de boras/sernana cle acordo com necessidade e autorização da 

coordenação médica. 

RI 3,840,00 

CLINICA MEDICA M. C CESARINO LIDA 12.29&531/0001-91  
ereStAre serviços medicoS de ernef gencista e de niedicina intensirv 

adu ha 
it$  16 05000 

CUNICA NAPOLI ITDA 20,146.987/060104 
Prestarg 	serviços 	medicos 	de 	cardiolOgia 	pedeátrica 

errs.  rdiogralia. 
RN S.508,00  

CLINIFOR CLINICA DE FRATURAS E ()RTC/PENA S/5 ITDA 57,534.208/000608 

Prestará senacos  medicos  na  area  de ortOpedia is traumatologia, 

perfazendo  urn  total de Imms/semana de acordo  cam  necessidade e 

autorização da noordenação rnádica. 

05 5./80,00 

CLINIMEDIC05 LTDA 13.405.5500001-87 
PreStard seralçaS  medicos  de ortoped0 e traumatologia 

A$ 7.200,00 

CLINMATER - CLINICA INFANTIL LTDA EPP 05.230.571,101101-78 

Prestara serviços me icos na 	a de Pediatria e Itti Pediatrica, 

erfatendo  urn  total de boras/semane de acordo com necessIdade e 

utorua  ão  da coordenac0o médise• 

R$ Z.200,00 

CMR SERVICOS  MEDICOS  LTDA 10359601/0001-00 

Prestani serviços de M0dIco emergenCIsta no pronto socorro adult0, 

perfazendo uut total de horaskemana de açordo  corn  a necessidat6 

e aubarização de diretoaa. 

R5 7.56000 

COLUMBIA  TECNCLOGIA E DCSENVOLVIMENTO LIDA - MF 09.594.943/000664 

Instrumento particular de licenças de uso na modelidade "NAAS" do  

software 	MON 	Saude 	e 	do: 	serviços 	de 	ImP 	ieril0430  

Configuração, DeSe0VOIVEff  lent°  e Supode e Trvinamenlo para estes  

sofas  areS. 

R5 2.500,00 

COMPANNIA ISRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 04,740.8/6/0001-25  

Prestação de Serviços pela Alelo  BO  Clientrv de admirvstração 

erniSsao de cartões Refeição ,  conforms.  Projeto  Basic°,  tabela de 

locals, 	quentitativos 	dos 	respectivos 	cartons 	e 	propostas 	da 

Contratada que RrveM parre inlegrante do presente COntra to COMO 

se nele estivessern transuitOs. 

e 

Iry 223.364,04 

COMPANHIABRASWEIRA DE SOLUÇÕES E SERI/IC:Os 04.740.876/00016b 

Prestação de Serviços pela  Akio  ao Cliente, de administração 

3mBs3n de  c.c.s  'Bin  4.l.  'AIC.2'.  l'''.. rVa''''C'el  Pano  

a quiseção 	de 	combustiveis 	e 	mites. 	produtos 	e/ou 	serviços 

automotivos 	nos Estabelecimentos Credenciados,  bent  Como, 

disponibilizaç  au du  sistema Alelo Auto Para  gestic.  das despesas de 

veiculoS. 

e 

a 
R.1 7.237,97 

COMPANHIA DE  GAS EE  SÃO PAULO 61.106.531/0006-21 

ContrataçãO de fornecimento de  gas  natural canalizado (Giss) para 

as atividades vinculadas as UnIciade Usuar0 Mencionada no Rem 

do am:Jr° ReSUMIS 

8 05 5 838,9 

CONSULTORIO MEDICO IDR. GUSTAVO C. S 	&OJT'S L  FDA  02.632.611/0301-86 ereStare serviços  medicos  de Chnica Medi 0$ 4200.00 

CONSULTORS()  MEDICO TRAVE5SA DO RAFAEL 	TDA 03.141.061/00111-67 
Prestara serviÇOS  medicos  de emergenusta e de medicina totensiva  

adulta 
R5 18.480,00 

CONTROL  LA3 CONTROIE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS 29.611.607/000618 

Prestação de Serviços de Controle de °panda& pela trvntrollab,  

comorme soliCitsid0 pele  La  bomtó rio Perecipente. 

R$ 1.347.0.8 



CONVENE)  SERVIÇOS  MEDICOS  LIDA 
S€48a16210001^5° 	d'e""ro"fiáss'ieljnairmZico"sacitiunic"ados 

oasson grafia medionte a colticaça0 
RS amos  

LOSER  E SEIDEL SERVIÇOS MEDIDCOS 5/5 21.403.820/0001.02 Prestara sensços Médicos no pronto socorro adulto 05 6400,00 

CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE ITAJUBA LTDA 02.181.137/0001-15 prestará  °edict's  médicos de odopedia etraumatulogia 05 16.320,50  

DALE  PIRA E RAHIMEN  SON MEDICOS  5/5 LTDA. 
01135.820/0001_55  Prestará servQes  medicos  na área de odopedia e traumatologto 

R$ 9.202,00 

DSISERVICOS  MEDICOS  DE URGENCIA LIDA - ME 24.747.17010000-00 
Prestará serviços médicos notamos de clrurgia gesal e endoscopi 

R$ 4.600.00 

DIAS E  NEVI-5 SERV  MEDICOS  ITDA. C9.398.148/0001-09 Prestara serviços na  area  de ortopedie e traumatologia R$ 54.940,00 

DOG  RESTAURACAO LIDA ME 14.610.749/0001-65 	tangivels 

Prestação de serviços de reforma e soldagem de  been  adv..  

metálicos conforme a Proposta de  Frew,  e Proieto  Ranks  

anexo que passam a ser parte  integrant°  do presente contrato. 

RD 7.637,00 

DIGISYSTEM SERV:ÇOS ESPECIALIZADOS LIDA 01.936G69/0001-94 
(92  

Serskos de Arma2enamimta de  backup en.  lofrv.extrvturv de  ransom  

Claud Storage)  de alta disponibilidade incluindo serviços de 

erenciamento de massa documental, bem coma operacionalização 

de arquivos e recuperaçáo de  coated  do 

R5 209,00 

DIGISYS1FM SERVIÇOS [SPECIALIZA000 LTDA 21.213.106/000143 
informatics,  

Preslasso pela Contratada, de Serviços de Suporte técnico  etc  

inclusive instalação, cordiguieçãO e manutenção de 

programas de romputação e banco de  dad°,  e Desenvolvimento e 

Erodaçao th programas th computa dor Is  so  ftware"). 

55 2.609,50 

DIMES  DE mi-10 PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO 05.095.654/0001-S6 

restaçan de Serviços de Assistência Técnica nos equipamentos  

e/uu 	softwares, 	descritos 	no 	Anexo 	1 	(PrintPoint 	u), 	com 

Exdusividade. 

05 S98,S0 

DORO o PIORE SERVIÇOS  MEDICOS  LTOA 10174.056/0001-95 Prestará servIços médicos de neurosisurgia RS 69.242.18 

9:ALSACE) SERVICOS  MEDICOS SIN  LTDA 11.620.033/0001 SO 
Prestará serviços  medicos  de [rica  medics,  carthologia e medicine 

intensiva 
RS 2.8011,00 

EDP SAD  PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI°S.A 02.302.100/0501-06 

ornecimento de energi a  clerics  ao Ckente, que a meehero em  

seas  Instalações, identificadas rics campo Endereço do Unidade 

Consumidora. 	deste 	documento, 	a 	pomar 	da 	Data 	In iria 	do 

Fornecimento, casei anta no Campo Perlado de Oantretação, o qual  

sees 'anti  nado exclusivamente  pars'  os fins psevistos no  camp.  

G5rvgn de Atividade,  send°  vedado  au  Cliente o seu empreCo  Irv.  
outros  „is som a,Ltari,,30  expressa e par escrito da Bandeirante e,  

ern,  qualquer hiplitese, para  raven  da ou cessáo a terceiros.  

R5 149.929,35  

ELISE  NOGUEIRASERVICOS  MEDICOS  LTDA 22.852.481/0001-01 Prestará serviçOs  medicos  de Pediatria RS 7.200,00 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 34 025.916/0001-03 

Tem por  @blew  a prestação, pela ECT, de serviços acorda de 

produtos, solicit,dos pela Contratante, de acardo com es pecificado 

na rvC113 Resumo anega a esrv  =strata. 

RS 539,79 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 

Terri eel  oiNeto e pre°t.5os , pela E(1, de sarviços 	e venda de 

produtos, solicitados  Pets  Cnistmt5nte• de acordo com especificado 

na Ficho Resumo anexa a este contrato 

RS 623.5S 

EMS  TECKINICALSOIUTIONS COM E  ASSIST TEL  LEDA 07.086.558/0001.08 

Tem  in °Islet°  a rn anutençáo preventiva e/ou corretiva do Is) 

equiPaMentO (s) discriminados  on  Anexo I  quo  f az parte integrante  

do presente Centres, fristalados no Hospital Municipal  Dr.  losé de 

Carvalho  Florence,  sediado na Rua Satro  Nakamura,  ns 505 Vila 

LiciuStrva I 	Grv11220-280- 540 losé dosCamrxrv- SP. 

R$ 3.000.00 

5-PEOPLE  SOLUÇÕES LIDA 03.693 940/0001-00 

Prestaoao de Serviços de licenciamento de uso de  software  PACS)  

(Picture 	Archiving 	and 	Communications 	System) 	Sisteina 	de 

Comunicação e ArqUivamerdo de imagens com Scença de Uso de 

Gesendamenso de central de Laudos,  locslisaçãe de eqmPantentas 

de dieltalizaçâo de imagem radi0C,Mica de (,,o ....m °PO° d  

corn  pra no final suporte garantla e manutenção 

45 30290,00 

E-PLOPLE SOLUÇÓ  LS  LIDA 03 693.940/0001-0D 

Prestaçao de serviços de  Wide  á distância de elersocardiogrant 

digital sue obedecerá  Ss  diretrizes e  Premiss.  Pre°°tan  en  proles. 

básico da centratrção - Anexo I. 

PS 7 773,25 

ER EMPREENDIMENTOS  MEMOS  SOCIEDNX SIMPLES LIDA 03.952.615/0001-97 

Presto', serviços na Sina de  °Rites  pedlatnca. pervazendo um total  

de borashemana de astrd0  Corn  necessidade e autorilação 62  

coordenação médica 

it$  5900,00 

EGIERILAV  CON,.  E  %%NUT.  DE MAQUINAS EEQUIP LTDA 52.119 963/000002 

O objetivo do presente  °antral°  u a Manutencao Prevent„a e 

Corretiva 	pela 	Contratada 	das seguinteS eCIMParnento,  abaisci 

elacionados  cam  cobertura dos seguintes preços, 	02  Autoclave  

iva -  Plus Baum,  CO  Autoclave  Mal AC 154 Ortosintese.  

0$2.030,00 

EVANDRO LIMA E SILVA E CIA SERVICOS  MEDICOS  5/S LTDA 29 002.022/0001-00 
Press°.  5srviLOs  medicos  Ge clrurgia Beral e cinirgia de Cabe 

pescoço 
RS 5.100,00 

PAWL°,  JORGE CLINICAORTOPEDICA DE ERA SURAS LTDA 59.939.97S/0002405 
Prestará serviços  Ii' 	icon  de clrurgia geml e drurgia de cabeCa E  

PeScoço  
F°5 1C01.00 

FEU  DA SERVICOS  MEDICOS BRILL  22.159.945/0051-27 Prestará servd,os  medicos  de 5.necoloRia e  Obstetric'.  05 14.095.00 

FEMME  SERVICOS  MEDICOS  ESPECIALIZADOS LIDA' EPP 24.856.628/0001-90 
Prestará serviças  medicos  de ginecologia, obStetricrv e diagnóstico  

Or  "'Gem  

RS 17.107.50  

FEMME CLINIC  LIDA 04.5Z8.405/0001-58 Prestaçao de sedIGns  medicos  de UlirvssonOgrvrE. R5 4239,00  

FONTELAB PEÇAS E MANUTENÇAO LTDA - ME 06.274.509/0001-09 

Tern  por finakdade a prestação, pela Contratada, de serviços de 

Assisténcia Técnica dos equipamentos eletromédicos, 	localirvclos 

no HospiIal Municipal  Dr.  José de Carvalho  Florence, cam  caber-tide  

de poças.Ginforme Anexo II. 

st$ 4.465,00 

FORTUNATO DE BARROS SERVICOS  MEDICOS  LTDA - EPP 77 422.890/0001-86 Pres,ara serviços  medicos  de neurocirurgia 10$ 09.020,00 

GEL  SET  EDITORA  COPPICE  LIDA 06.539.991/111101-61 
Venda de impressão de Material  grin'.  dentro da 

caracteristicas solicitados pela Contratate 5 Contratada 	

forma 
115 13.700,85

.  

GESTAS  SERVICE  COMERCIAL LIDA - EPP 03 643.690/0001Q 5 

Prestaçáo de Serviços de disporvb“,05as rb,  de-dos do  Qs.  do 

energia 	elétrica 	via 	internet 	nas 	tristalaeOes 	indicadas 	pela 

Contratante e relacionadas no  Anton!  I 

RS 161.72 

GRIPP SERVICOS  MEDICOS  19.777.216/0001 SOA Pmmoará Servkos médica 	 olo p423.000,00  

GS FIQUIPAMENTOS HOSPITALARFS LTDA 03.812.972/.0001-70 

Lau,*  de equipamentos  medicos  110Spit313res. (Bistu é fiefs/mice, 

Cardiovervar BlfáSiCo, incubadora  paw  rosem n„scion, 

sidais vitais [CO/SPUD!  nose,  Monitor de  sin  ais. vitais ECG/SP02/ 

NIBP, S I-0O2, Ventilzdor Pulmonar,  AD, PFD  e NEO, Ventilador 

Pufrnonar de Transporte AD/POD.  ~wader  Cir5rgicoli- 

RS 132.78$94 

GUCDES & VILLEIA BRAVO SERVICDS  MEDICOS  LIDA 08.164.391/0001 91 

PrestaçãO 	de 	serviços 	inédiCOS 	poi 	tempo 	detennIna do, 

con„,tentes na reauzacão dencarnes  medicos heft&  e„, carator  

eletivo e/ou doe rg °ROL tendo coma destrva tines os  packs  tes das 

SUS  national.  

RS 1.273,60 



H. SIRATTNER PUA I IDA 33.25.0.713/0002-d3 	Segue' 

Fornecimento, 

Cláusula 

come 

CornodatÁria, 

Equi 

dos  

estlpuladas 

corer 

	

pela H. STRAHNER, 	dos produtos descritos na 

	

Segunda deste Instrumento 	Lavadora Ultrassônica), assim 

o comodato, empréstimo gratuito, pela H. 5111ATTNER, à 

dos equiparnentos e  seas  respectivas acessonos, a 

deSenms, 	doravante 	s,medeSmenre 	designados 

pamentos,que deverão ser destmadosexclusivamente para uso 

pro  doto' fornecidos 	pela 	H. 	STRATTNER, 	nas 	condiOes 

na Clausula Segunda, sob Rena de reScisáo  du  presente  

am, Gem  a reHra de imedrata dos eqU,Pamentos. 

RS 13.860.00 

HOST'  PHARMA MAMPULAÇA0 E SIJPEOMEPTOS I TDA 

A  

00.610.681/0001-00 
solicitadas 

"Produtos% 

estabelecidas 

HOW  PHASMA obriga-se a preparar as Soluções Parentera's 

par escrito pala Contratante, doravante denominadas  

nos exatos termos solicita doso segundo as condições 

neste Camtrato e  seas  Anexos. 

RS 71.586,08 

HUNGRIA SERVIÇOS  MEDICOS  5/S LIDA 10.353.678/0001-01 	clinlca 

Prestara 

de 

serviços na  area  de ortOped,a e trau matolog,a, reallza000  

elrUrgias ortoPedicas, realilaçao e coordenação de morbo 

e 	discusSÁo 	de 	cases clínicos, visitou 	aos 	pacientes e 

odentações 	aos 	residente, 	periazendo 	urn 	total 	de 	12 

Horas/semanal 

ES 8_460.00 

INIES - INSTITUTO MEDICO ESPECIALI7ADO 5/$ LIDA 57.525.677/0001-60 Prestara serviços médicos de Clinica Modsa RS 6.400,00 

INST QUALISA DE GESTÃO 'IDA 00.210.918/0001-65 

Sennço especialliado de Manutenção do Processo de Acreditação. 

vis.ando a continuidade e manutençÁo da Certificação 

RS 4_070,37 

INSTITUTOKALLADR LIDA 31 116.1L10/0003,71 
Prestará Serviços médicas na  area  de OrtopediaelrauMatologia 

R5 10 	,00 

INTERACT SOLUTIONS  ITDA 03.339.370/0001-46 

Contratação 	de 	empresa 	especializada 	para 	!erred  ni ento, 

unplantaç(o, integração, interoperabilidade, treinamento, suporte, 

Manutentão do Scdrare Para o gerencianiento dos contratos  dc  

gestão 	( 	metas 	de 	produçáo, 	metas 	qualitativas, 	financeiro,  

auditorias externas), avaliacão da eficiência, eficácia e efetividade 

dos serviços (desempenho operacional e financeiro, qualidade de 

assistência). Monitoramento dos Monos cle ações e resultados das 

meta, estratégicas. 

R$ 2.252,93 

IRMANDADE TIA SIA CASA OS MI5ERIc000IA DE 5.1 DOS CAMPOS 45.186.053/0001-8 / 

restação de serviços Ressonanna  Magnet,.  (enceto Mamas, 

Cardiaca, Ressona rola Por perfusão, Tractor.). e exames (o. 

china enderretal), AngiOressonància (errata Angioressonancia de 

Membros 	inferiores), 	Colangioressonãnela. 	Tomografia 

ornmitadorizada 

R$ 15.416,00 

I DE PASCHOAL TRANSPORTE LTDA  MP  00954.808/0001-B8 

restaçgo de  services,  pela Contratada, de transporte de equipo de 

oncion  kips  materia. e medicamentosda Contratantc. 

RS 24.913,l4 

I. E. FIUIIOISEID VIANA & CIA LIDA 09119SW/0001-GB Prestação de serviços médicos de Ortopedia eTraumatologia 115 18.630,00 

1.1.A SERVICOS  MEDICOS  LIDA-ME 10.629.956/01)01-00 Prestará  services  mêdlcos de Ultrassonograf  la  R$ 9.680,00 

IED LADEIRA LI DA-tolo. 
I 

10.176.746/0001-04 
prestação 	de 	serviços 	módicos 	na 	Area 	de 	Ortopedia 	e 

Traumatologla 
RS 11.520,00 

KAIROS CLINICA MEDICA I: TREINAMENTOS LIDA 08.570.569/0001-02 Presterà seniiçOS médicos de Clinica Mddica e Reurnatologia 5$ 4.000,00 

KEJEASSOCIADOS 5/5  LIDA 01.329.173/0001-01 

Prestarà serviços mêdicoa to  area  de ortopeclth e I raurnatologia. 

Perlazendo  urn  total de horas/semana de acordo  coin  nocessidade e 

autorii.ação da wordenação médica 

R$ 8.6400 

(MA SERVICOS  MEDICOS  LTOA 21.933.646/0001-00 prestará serviços de Clinica Médica  Of  7,500,00 

LAVALE S/C LTDA -ME 05.32 	09/00 
Prestaçáo dos servicus especializados conforme descrita no  Anew  I

01-11 
lLavenderia HOSpitala,l. 

859.700,05 

LAVEBRAS 6E0TA0 DE TEXTELS S.A. 06.272.575/0028-G0 

Locação 	de 	encova I 	hospitalar 	de 	propriedade 	da 	LoCadora, 

doravante denominrdo "enxoval" pela too adura à Locatbna. 

R$ 254.894,1R 

LEAN INSTITUTE  BRASIL 02.918.808/0001-47 

intplernentação 	pelas 	Contratadas 	do 	proLeto 	denominado 

"Avançado no transformaçáo  lean"  este método leva a escolha da 

rnelbor opção de "solado "a partir de diversos esboços ,niciais. 

Avaliam-se as alternativas classibrando-aS PO, Ponta,  ern  critênoS 

oo'TOI 	lead 	lime, 	prod  Intloidade, 	segorança,  coal.  e 	outs., 	O  

mélrld o a. ser utilizado para wt.aS atividades no Contratante  sera  a  

transferência 	de conhecimento sobre o L.2911 para PC110e de 

coordenação da Contratante ulilizando-se  Ss muffles  de trabalbo 

e acompanhamento das ações voltadas  au  prOjeto,  conform,  

proposta das Contratadas de 07/02/7017, que passe a fazer  parka  

integrante deste  instrument° cams  ANEXO I. 

Rs  5.465,00 

LEITE NOVAES  SERVICE'S MEDICOS  LI  OA.  25.136.699/0001-07 Prestará serviços médicos de Ortopedia e Traurnatologia  RÁ  13.560,W 

LEME&BA00E110 SERV  MEDICOS  LTDA-WP 19.011.256/0001-22 Prestarâ serviças  medicos  de OtorrinolarIngologia R$ 11.430.00 

LIG,A. ZANCO BLIENO DERRICO 25,073.801001,08 PreStarà servkos médicos de OtorrinoldringolOgla RS 1.560,00 

LIMA& MENDES FARIA SEOVICO5S  MEDICOS  LTDA 27.171.079/0001-70 Prestara serviços rnéclicOS de Clinica Medica RS 1000,00 

LOCKTEN LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA ME 08.925 972/OG0107 

LOCação de 09 (novel  Containers Maritimes  de proprledade da 

locadare, 	transformado 	am 	modulo 	habitarei, 	conforme 

enumerado 	abalxo, 	d arena  floe 	derlomMado 	"MODULO', 	cujas 

caracteristrcas de construção encontram-se assim debrudas. 

R$ 3.140,00 

M. R. E LACERDA & CIA LTDA 14.692_720/000 	70 
Prestarà serviços  medicos  de GirlEC0102ia a Violência contra 

Mulher 

a 
R$ 1.20000 

MANGALAM SERVIÇOS  MEDICOS  LIDA 21.571.692/0001-93 Prestaraserviços  medicos  de Pediatri a 3$ 9.360,00 

MAROUN E BISSOL StOVILOS  MEDICOS.  13.335.535/0001-65 Prestará serviços médicos do NeenatolOgia n$ 16.980,00 

MARIHub mAcHo r121(KEIR.  Ft. in,.  10 cio. 	Win  

Pi estará serviços na área de OÁopedia e Traumatologia, mediante 

colocação de profiSSIOnais ['if:chops qual,,,eaciu,  mbe L'a,  

R$ 0.640,00 

MARZA0A0 E  'MUFF.°  ADVOGADOS 57.864936/0001 88 

O CONTRATADO se comprometo,  ern  conjunto, coroas demals 

advogados sue conlpõe o escritOrlo de advocacra, a prestar 

Contratante os serviços advocalicios descHtos na clausuia segunda 

desk,. instrument°.  na forma, prazo e  Con  diçoes est,Ou bd.,  nesW 

contrato, nas  areas  de direito civel, tributário, 	administrative  

trabalhista. 

à 

0551  .21.3.92  

e 

mATS,JURA PRESTACAO  Dr  SibILVICOS  MEDICOS  LIDA 2.8.472.500/0001-11 Prestará serviços médkos de [MIL. Médica R$ 12.360,00 

MD SERVICOS  MEDICOS  LIDA 19.454.153/0601-60 

Prestara serviços de Módi to Intensb,ista, perfacendo um total de 

Horas/Semana de acordo com necessidade e 	AutoriLaçâo da 

Diretoria 

R$ 74.850.00 

~DES  ALBUCIIIERQUE SERVICOS  MEDICOS  5/S. LTDA 19.224.551/0001-67 

Prestará serviços médicos no  area  de Ortopedia e -fraurnOW,,ig...  

perrazendo  urn  total de Horas/Semana de  ward°  cum necessidade 

e Autorização da Coordenacê0  Medea  

R5 5.750,00 



MERDADANTE SERV  MEDICOS  SE LTEA 19.949.730/0001-32 	total 

Prestará 

de 

serviças de Ortopedia e Tray-I-FM.1.gTa. nertwendo um 

de Horas/Sernane de acorde com necewidade e Autos-IWO° 

Coordenaçáo Medico 

RE 20,460,011 

MILLER  SERVICOS  MEDICOS  LIDA 61.699.567/0012-45 
Prestará serviços  ~cos 	reas de Ginewbgra e Obsten rota  

0541.676,90 

r..410tA & MENEZE5SERVICOS  MEDICOS  LTDA,  ME 25,101.473/0001 29 
Prestara iços médicos de cirurgia geral e de medico generaliste 

RR 2.640,00  

MME  SERVICOS  MEDICOS  LTDA 30.427.109/0001-72 	Prestara serviços médicos de Cirurgia Geral R$ 5./90,00 

MONICA BERGAMO LOPES, SERVIÇOS  MEDICOS  LEDA 11.638.530/0001-86 
colocaç5o 

Prestara serviços na 	Unidade de 	Dtorrinoladngologia mediante 

de 	rofissionaiS Clualificados,  
R$14.0S0,00 

MONICA WCIA VALENTE 177126.026/0001-07 Preseoxé serviços medico de Pediatne R$ 14.400,00 

MONTEGGIA PRODUTOS NOSPITALARES LIDA 05.032.603/04301-11 

Manutenção prwentiva e corretiva dos seguintes  Instrument.  

eka equiloarnentos de propriedade da Contratante. 

RR 0.776,86 

MUNKOZ SERVICOS  MEDICOS LTD&  24,815.024/0001-67 Pi- tará  sconces  de endoscopia 0514,120,00 

NCI  ASSESSORIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO MA.- ME 20.015.099/01701G2 

Fornecer 

sistema 

Instituid30, 

aCesso via  Web,  licenciamento. suporte, manutençâo do 

de informaçãO denominado HECOS,  one sera  utilizedo com  

objetivo de  gem  informações estatíntiws e gerendais de  castes  da 
P5740.34 

NEFROMFD  Mk  61.873.915/W01-04 

tentação de serviços  medicos  na  area  de Hemodiálise e Avaliação 

Chorea,  elencados no Anexo I, paste Integrantr  des,.  lostrvmenta 

85 R7.998,98  

NEUROCLIN NEUROLOGIA CHNICA INTEGRADA LIDA 07.725.460/0001-26 

PresZará Serviços médicos na  area  de Neurologia, perfazendo um 

total de Horas/Semana de Acordo com neressidade e Autorlzaçao 

Da Coordenação  Mad,.  

95 9,200,80 

NEUROVIITA - CLINICA ILE NEUROLOGIA E NEURODIAGNOSTICO LIDA- 08.490.435/0001-18. 

Prestara serviços  Medicos  de Nelirologia, perfazendo  net  total de 

I loran/lemons 	de 	acordo 	corn 	necessideae 	e 	autorização 	da 

Coordenação  Medics  

R5 41.550,58 

NO  BUGS  CONTROLE PROFI100A4AL DE PRAGAS LIDA - ME 21 329.9771WD01790 

Prestação de Serviços de Controlo de Pragas naz dependèncias da 

Contratente, localizada na Rua Seigiro  Nakamura,  na 800,,  Warn  Vila 

lndusvial, cidade 550 Jose dos Campos/SP. CEP 1220-280, conforme 

(Anexo I - Projeto Mica5 que passa a fazer parte integrante dente  

Conlon.  

95 1.520,00 

07TALMOLOGIA VIVIANE ARAM 110A 18,424.098/0001-57 PreStará serviços  medicos  de Oftalmologrv R$ 19.501,00 

ONCOLOGICA- ONCOLOGIA INTEGRADA LIDA 05.270.535/0001 9 
Prestara serviços 	iDéclicos na  area  de Cirurgia Enrole Cirurgia 

OncolágiCa 
RS 12.575,00 

ORL CAMPOS MOREIRA SERVIÇOS  MEDICOS  CODA 14.056,258/0001-14 Prestará serviços médices de Otminolaringologra 05 6,120,00 

WHO CLINICAL DIAGNOSTICS  DO BRASIL PRODUTOS PARA  SAUCE  LIDA 21.921.393/0001-46 

Compromete-Se 	a 	locar 	à 	locatária 	/Compradora, 	também 

qualifreada  err  ma, Selo o reginie jurldico de locação, na forma  

prev,ata no COdigo CW11, os equipamentos  precincts  no  Anew°  1, o 

!Wag 	consoado 	pelas 	pastes, 	integra 	o 	presente 	instrumento. 

(Malisadoren Wtros  Johnson  & JohnSon): 

I75 4.398,90  

ORTHO  CLINICAL DIAGNOSTICS  DO BRASIL PRODUTOS PARA SRUDE LIDA 21021,800/0001-44 

Compromete-se 	a 	locar 	à 	Localáda 	/Compradora, 	também 

qualificada acima, sob o reggne  juridic°  de locaçãO, na forma 

previsie no  Cadiz.,  Civil, os equrPamentos  Kew-Ws no  Anew  1,0 

(wag 	assinado pelas 	pane; 	Integra o presente  instrument°.  

eknalisadores  Vines Johnson &Johnson):  

RS 20.912,06  

ORTHORÍSERVIÇOS MÉDICOS LIDA 
08 617.695/0001-38 Prestará serviços médicos de Ortopedia e Traumatologia 

RS 4.880,00 

ORTOEIOUSE-CONSOLlóRIO DE ORTOPEDIA E TRAUMAIOLOGIA LIDA 'ME 57,330.230/0001-80 
Preotord sesnicosMos de Ortopediaaumatologia 

R$.9.720,00 

08TOWAUMA- CENTRO MÉDICO CACIWAVA  SAS  LIDA 01,901R04/0001-7/ 
Prestará Zerviços médices na  area  de  Diagnostic.  Por  image  RE 32.002,00 

011VAIHOS  GARDEN  SERVICOS DE IARDINAGEM I_  WA  - ME 20.099.934/M01-30 

PrestaçãO de Serviços de Manutenção  preventive  e de conserenne 

R limpeza de Jarclim,  [panne  Prejeto Rásico {Anexo l), que faz 

Parte inkegrante deste mtrurnento. 

R5 6170,00 

05000  CLINICS  MEDICA LIDA 21.336.9210,10001-22 PrestaM seeeitsc rnédinos de Ginecologia e Obstnitia RS 4.495,00 

DIP CLINICS  DE SERVICOS  MEDICOS  LTDA 13.200.213/3001-09 

Prestarà serviços  McKee,  no  area  de Ortopedia e Traumatologia,  

perfazendo um total de Hores/Semana de acordo COm nece,idade 

e autenzação da Coordenenae Madga 

PDD 10.560.00 

PEMAFE - SERVICOS  MEDICOS  3/S LIDA 18.003.652/0001-45 Prestará senaços médicos de Ortopedie e lraumatelegia 6$11 240.00 

PEROZIN-1& CIA LIDA- ME 21,336.926/0001-22 Voenoard socalcos médicos de Ginecologia e Obstetrida 850.840,00 

PHILJPS  CLINICAL INFORMATICS  - SIS 	DE INFOR 	CAO LIDA 01.950.338/0001-77  

CeSSão 	an 	Clience, 	SIT1 	acorde 	corn 	a 	legistaçáo 	brasile1 ra ,  

intransferível 01100 prazo mentermnada  en  nepclurn,  En  licença 

de 	use 	do 	 d 	GeStão 	I lospitalar, 	conforme Taw 	- Sistenla 	e 

eSpeciftcação 	no 	Amoco 	"AR 	deste 	°antral°, 	doramte 

denominado 	simplesmente 	"SISTEMA'', 	produto 	Fleenor ado, 	ou 

R$ 3.608,37 

MANI DIAGNORTICOS  MEDICOS  LIDA 13.200.213/0001-09 prestação de serviços inédicos de mines DiagnRstDos de Ressanám RD 27.299,90 

PIANISA  PLAN,  E ORO, DE INST. DE SAM E 5/S LIDA 58.921.792/0401-17 

Implantaçâo da Metodologia de  testae  Gstratêgica de Custos 

Ho 	losessp 	a utilezação  comp  ferramenta Para controle das 

operações, tomada de decisães e avaliação do preço dos serviços 

presto doe. 

R$ 4.796,08 

PLENOS E PLENTZ DA SILVA SERVICOS DE SAUDE LTDA 25.117.275/0001-30 
Prestara Serviços 	Amuo de Cirut.  Gem,  e Gineoologie e 

obstetricia. 
RS 1.0n0,00 

PRODUMED  Sony,  IND.  SCUM,  LIDA 55.634.901/0001-27 

Prestação de Serviços pela Caneratada, relativos ao processamenlu 

e esterrlizaçãu  dc  matenad de uso hosprvakar, de-mito em lista 127 

anexe 	ao 	presence 	instruments, 	devidamente 	rubricada 	pen,  

partes, a  ravel  poderá wr atualizade pela Contratacia mediante 

simples comunicação A Contratante, com a inclusão ou ewlusSo dns 

Serviçns acerem prestadoS, Sempre  qua  necessario. 

es 6.010,87 

405  MP  REM EM 5AUut. LIM oon, 	monn 

Prestará serviços de Medico em Orurgia Geral e ColnproctolOgia, 

,nrenenn, Um lben de Anrastgernana de acorclo com necessidade 

e Autorizenão da Coordenação  Medina  

RS 3.240,00 

R/01011 DO VALE DIAGNOSTICOS VOO  MODEM  LIDA, 13025.892/0901 14 

Prestara serviçOS  rink-Roos  na  area  de Diagnastleo Par wagem. 

perfazendo 	urn 	total 	de 	Horas/Semana 	de 	acordo 	com 

necessidade augerimR. De CeOrdena7aa  Mód‘a,  

a 	R$ 14.142,00 

REAOILIIAP MEDICINA DE OlSON TRATAMENTO E oLORILII 08.496.760/0001-43 

Prestará serviço5 na  area  de FIDatria, perrazendo um total de 

Horas/Semand de  anorak, Qom 	necessidade e Autonagção da 

Coordenação  Margo,.  

104,080,00 

RRGISTRO OVIL 1 SUBDISIRITO  SAO JOSE.  DOS CAMPOS 50.460.815/0001-21 

Por nte intrUrneno, a OfiClal, se csanpromete a prestar Serviços 

Notarials à Cliente, de modo  pee  a segunda posse a Integrar sue 

ea  melro de rise rites mensalistm. 

175 709,80  

RESPIRAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO LIDA 53.316378/W01GS Prestam  services  madrcos de Cimrgra Gera! p5264000 



RR ACQUA  SERVICE  COLETA E ANALISE DE AGUA LIDA ME 03.158 731/000146 	Central 

- 

Prestação de Servms de análise de  Ague  Purr/Dada do CME 

de Material Esterilizado situado à Rua  Seine Nakamura,  000 

Vila industrial - Sóo /Me dos M.P. - SP 

Rd 85,50 

OR  ACQUASERVICF COLETA E ANALISE DE AGUA LIDA ME 08,356.731/0001-06 

Prestação de Serviços de málise de efluentes situado á Rua Saigiro  

Nakamura,  803-Vila Industrial - DM  Josè  dos Campos - Sr. 

951.909,50  

RR ACQUA  SERVICE  COLETA z ANALISE DE AGUA LIDA ME 08.35.6.731/0001-86 

Saigiro  

Prestação de ServIços de análise de potabilidade de  Ague  do 

Hospital Municipal  Dr. lose  de Carvalho  Florence,  situado à Rua 

Nakamura,  000- Vila Industrial 'São  Jost  dos Campos -SP. 

Fl5 165,00 

MUDS  E ltMElROCItNKA  MEMOS  SES LIDA. 07.04.44A5/0001-79 

Prestará serviços na área de Ortopedia e Traimatologia, no Pronto  

socorro medimte a colocaçãe de orormionalS médicos qualificado 

pure  tal 

IS 40.890,80  

SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LIDA 74.5.23.250/0001-54 	total 

Prestara serviços mêdicos na áree de Neurologia, PREDZendo um 

de Horas/Semana de acordo  corn  necessidadee SUtOriztçãO do 

coordenmen médica 

RS 22352,14 

SANTOS RIBEIRO MEDICINAS/S 30.065.479/0001-20 
Prest-ará serviços  medicos  de ortopc dia e traumatologia 

R$ 14.400,00 

SAFRA LANDAUER SERV DE  ASSESS.  PROT RADIOLOG LEDA. 50.429.8.10/0001-36 

A SAPRA na qualidade de enlidade licenciada pela CAEN , Cornissão 

Nacional de Cnergia Nudeer - para executar Serviços de AsseSSOria 

e 	MonítoraMD 	Pessoal, 	proprietáBa 	dos 	Perms 	Dosirnetros„ 

acompanhada dos respeCtIvos DOSiMetrOS, com todas os  dark's  que 

os identitIcarn como pertencentes ao SAPRA, doravante designados 

Monitores 	, 	e 	mnseituidos 	par 	um 	par 	de 	DOSimetros 

Termolummescentes.  Elf (TED-  1541) e Caso DY  on  Dosimetros 

oticamente estimu  la  dos INOGHT,  [WPM',  Per Dm conluMe de  

gusts°  elementos sensiveis e um porta Dosimetro contendo filtros, 

cede a. Instituição, o acoite de uso de tais  bans.  D comproinetc-se a 

fornecer Relatórios 	te  micas  comprovando a dose de radiação 

registracia 	em 	cada 	monitor, 	services 	esse 	me 	sérá 	fella  

menmimente, mediana as condições eq. estabelecidas. 

R5 297,90 

SANDE VILELA LIDA 79.389.592/0001.67 Prestará  services  de Clinlca MM.. 650.400,00 

SCORPION  COM E ILICACAO DE  EQUIP  ElITRI E ELETRO E ND>NI e COM 07.1. /5.044/0001-12 

LOraÇãO  FT  forma de Comodato dos  Mai  pamentOs constantes do 

Anexo 	I, 	bem 	eorno 	a 	Prestação 	de 	Serviços, 	instalação 	e 

Manutenção de Equipamentos Eletrô  oleos  de  Alarm?  e Ststema de  

Filmagem e GravaÇãO de Imagens através de  EFTS/  (Cãmeras de 

Segurançaj, cunrorme a  select°  de eziollsaMent. conDentAs no  

Anew  ida presente  contrite(  

.102.500,00 

SEMEVALE-SERV MEDÉCOS DO VALE 00 PARAIBA  SS  LIDA 17.214.085/0001-03 Prestará stervicos médicos de  Neon  tologia RS 15.760,00 

SERADA ASSISTENCIA  MEDICS  LIMITADA 

Ó  

07.478.651/0001-61 

Armlet,  servicos na  Rea  de Pedlatria. perfazendo um total de 

Horas/Sainena 	de 	aaCird0 	com 	necessidade 	e 	autormaçao 	da 

Coordenadoria Médica 

R$ 72000 

SEROA DA MOIDA CLINICA MEDICA LIDA .11469.125/0001-07 

Prestará serviçoS  medicos  na  area  de NeurOrradiologia, perfazendo 

Um 	total de 	lloras./Sernana 	de 	acordo 	corn 	necessidMe 	e 

autorizaçãoda Coardenação Medica 

R5 2.400,0Ç 

SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIDTENCIATECMCA LIDA 07 019 147/0001-72 

Prestação de serviços de assessoria técnica, manutenção  preventive  

e corretiva, com inclusRo de peças noS equiparnentos de raios e 

fixos e portáteis. 

115 11.700,00 

SERVIÇO  ID  HEMOTERAPIA  SAO  .10SE 000 CAMPOS LIDA 07.428.651/0001-61 Mesta çAo de nodoços na A,ea de Flemoterapia, a arar6ondaetarroc 05 179.989,50  

SHAM  SERVIÇOS DE  MUDS  A  MOUSER  LIDA 30.023.0920001-96 Prestará SMACM.médicos de ginecologia e obstetricia 05 3.»15.00 

SISTEMAS  CONVEX  LOCAÇÕES  OE  PRODUTOS DE INFORMÁTICA LIDA 75.14D084/0001-54 

Locaçáo da gUantid4de de 54 equipamentos de 'trio rolo ático. sendo 

OS irápresseras  Tipp  I  (STRIPE)  e 49 impressoras  lieu  II  (TIP), coins  
configurações estão doscritas no ArteX0 I, parte Integranle deste 

contrato. assim 	come sua manutenção corretiva 	e 	preventive  

durante ma vigêncla. 

RS DRS1,00 

TAVARES MARTINS OFTALMOLOGIA LIDA 11.717.954/0001-35. Prosraid seElicos médicos de oftaimOlogia RS 16 528,00 

TECNOENG EN00NI iAOIA E SE 	05 LTDA. 05.550.554/0001-32 

Serviços de rnanutenção  Preventive  e Corretwa nos Equiparnentos 

de Refrigeração, Ar Condicionado e  Cameras. Him  listadns abaixe 

Rue se encurdram instalados no Hospital Municipal  Dr. lose  de 

Carvalho  Florence.  

55 29.3.20,110 

TOLEDO & KATAHIRA SERVICOS  MEDICOS  LIDA 05592.876/0001-52 
Prestarà sumiços na  Area  de pediatria e Ortopedia e Traumatologia 

115 14.400,00 

TODD  S.A 53.115.791E0001-22 

Adesão TOTVS 	Cessão de  [DMA,  de Uso de  Software  (CND e  

SePritOS Mensew de  Software  e EdUceDio àOisdmia  (EMS). 

8$ 2.572,27 

TOWS  Ou. 53.513.7M/0001-22 

CLOUD COMPUTING  TCOVS' Anelação surge  (DIM stem alternative  

pata 	as 	empresas 	que 	desejam 	user  ruir 	dos 	beneficlos 	da  

TeenolOgie 	da 	InEmssaÇão, 	mas 	sem 	Dvastimento 	em 

irDraestrutura, como servidores, banco de  darks,  e todo o trabalho 

de maciuzenÇão  mum rte  qfte Estes tecnoingiameRuerem.  

RS 1.55.22 

TODD  S.A. 53.113.791/0001 22 

CLOUD COMPUTING  10TVS: A solução sUrge como uma  alternative  

pare 	as 	empresas 	que 	desetarn 	uso  fifth 	&is 	beneficios 	da  

Tecnologia 	da 	InformaMo, 	mas 	sem 	inmstimento 	em 

infraestrutura, Limo servi doses, banco de &dos e todo o trabalho 

de manutençâo e Mporte  quo  estas temolOgiaB renuem AL 

115 5.721.91 

COWS  S.A. (MI 53.113./91/0001-22 

Mesas° TOPES - 	Cessão de Direleó de Usa de  Software  (CDU) 

Serviços Mensais de  Software  e Educação à Distância (SMS), 

e  
RS 303,13 

UROMED SERVIÇOS  MEDICOS  ESPECIALIZADOS LEDA 03.827.112/(1001-09 
mrviços na 	m 	de Uroiogia Mecliante Colocação de Prestará 	 ia 

Prof  issiona(s médicosílualificados Para Tal. 
R$ 63.686,94  

V8 CONSIA IING LTDA 21.147.341/0001-04 
ralmeit 

.4 44-4/44,  

VALE IMAGENS MEDICAS LIDA 20.997.750/000157 Prestará  services  mâdial, de Diagnóstirri Po, Imagem 05 2.190,00 

VALE PE OFICINA ORTOPEDICA LIDA - EPP 00.574.648/0001-71 
Fornecimento 	p 	ratad 	Contratante, 	das 	soeaiotes ela 	Conta 	a 

memadorias ( Colas, Colete eOrtesel- 
RS 3.714.00 

VALE SERVIDOS AtITOMODVOS LEDA 01.149.581/0001-04  

Pmstação de serviços pela Comatada cle menu Lenção oreventho 

corretiva, compreendendo ternecirriento de peças de reposiçõo, 

services  de manutenção.  conform°  necessidade (Acate  IL  dos 

vebulos  Mom  do  ammo  da CONTMTANTD  conform,  (Mezo II 

Relação de VeiDS.. 

e 

. 

RS 14.637,00 

VANDIERLEI  ROOM  CONICA MEDICA LIDA 26.937.973,0001-45 Prestará serviços médicos de Pediatria 0$ 4.520,00 

VARGAS E VARGAS SERVIÇOS  MEDICOS  ETBA 12.850.718/0001-55 

Prestarg servicos  medicos  na grea de Ortopedia e Eras matologie, 

Perfazendo UM Total de Horas/Semanó de Acordo Com Necessidade  

e Autodzação Da CoordenaDais Médice 

ROB  VOA 

VIA NOVA SERVICOS LIDA 01.178.207/0001-07 Serviços de admmistração e fornesiniento de vale transporte RS 113.628,35 



LID LAP  015 LIMA 00.3,15.49S/0001-2W 

Prest430 	de 	sarviços 	de 	endoscoPla 	intervencionista 	Sam 

exclusividade, 	realitand0 	prucedimento 	de 	Colangtografia 

endosce pica Relrograda 

9$ 22.656,00 

VOXEL IMAGENS MEDICAS LIDA 07.902.244/0001-40 Prestara sermiçon  medicos  de Diagnestico Por Imagem 11$ 3.090,00  

VS  SERVIÇOS  MEDICOS  ESPECIALIZADOS LIDA 18.904 090/0001 40 
Pre 	serviços módicos na área de Orlopedie eTraumatologia 

45 15. 	CO 

VYITRA DIAGNÓSTICOS IMPORT/La° E EXPORTAÇÃO LIDA 00.904728/0011-10 

Fornecimento de Reagentes e EquiltamentOS Pem Hamatolaela. 

com  cesseo de uso gratuito de toda aparelhagem automática 

necessária 	para 	a 	coMpleta 	execução 	dos 	testes, 	conforme 

espeof  :Levees  constantes nu Cláusula Terceira, destinado ao SPOM - 

Associação Paulista para o Dasenvolvirnento da Medicina- Hospital 

Municipal Da.  JOSE  DE CARVALHO  FLORENCE, cam  sede ne cidade 

de São Jose dos Campos, estado de São Paulo, 	Rua Saigiro  

Nakamura,  800. Vila Industrial.  

e$ 11.574,21 

'MIRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ITEM 00.904.729/0011-10 

It  ornecimento de Reagentes e Equipamentos para Hemustasia, com 

cessáo de use gratuito de  nod,'  aparelnagern  au  tontatica necessáda 

Para a comPleta execução dos  testae,  conforme eSpecificaçães  

eon  stIrrtes es afrusula Terceira, destinado ao  SKIM  - Associate:to-

Paulista para o Desenvolvimento do Medicine - Hospital Municipal  

DR.  JOSÈ DE CARVALHO ELOSENCL  corn  mde no cidade de  Molt's@  

dos Campos, estado de  Sep  Paulo,  Raw  Saigiro  Nakamura,  000- Vila  

Ind  ustrial. 

St$ 5.442,130 

VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO  IC  E500RTAÇA0 LIDAS 00.904.728/0011-10 

wouisigão 	de 	Reagentes 	e 	Equipamentos 	Pam 	ColoraçãO 	de 

Hamatalogra ,  corn  ces55,3 dessa gratuito de  tea  aparelhagem 

a000mdlioanleccssdmia 	pardo 	cornpleta 	execução 	dos 	testes, 

conforme espeoficaçõ es  can't  acocoro Cleusula Terceira, destinado 

ao SPDM -  Ass~ Pauli=  pare o DeeenvolvirnentO da  Medici.  

- Homaital Municipal  DR.  1CISÉ DE CARVALHO  FLORENCE, corn  sede 

na  din&  de São  lose  dos Campos, estado de São  gaol°,  Rua Saigiro  

Nakamura, WO-  vila Industrial. 

RS 7.837,0-0 

WEBMED SOLUÇÕES LM SAMDE Limo 05.771550/0001-02  

Comodatar a Cornodataria/Conipmdora, na forma 	peeo,sta  co  

Mellen Geld  as equeta  Menses,  (AM 905 ronfonre de.ni. RO 

Ancxo I 

RS 28301,00 

ZURICH  MINAS BRASIL SEGUROS MA 17.147.335/0001-21 

Objetivo do Segura ê garantir o pagemento de uma indengação ao 

prtiprio segurado ou aos seus  beneficiaries,  sano ocorra algum dos  

eventos 	cobertos pelas garamias contras adas pelo Estipulante, 

observe dos ai Condmães Contratuais 

95 3 	21,72 

resta-. Gostos de Contratos 
Data da ú Lima atualização 1/03/2019 
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08 AN  "5' Alteração do Contrato Social" 

Camila de Souza  Air  
Escrevente Habilitada 

Os abaixo assinados,  LUIS ANTONIO  NAMURA POBLACION, brasileiro, casado no Regime 

Comunhão Parcial de Bens, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RG. n° 

8.918.214-5-SSP-SP e do CPF/MF n° 740.058.128-72, residente e domiciliado em Ubatuba, 

Estado de São Paulo, na Rua A, 355, Ponta das Toninhas, CEP 11680-000, e MARIA VERGINIA 

GARDI FONTEQUE BRANCO, brasileira, casada no Regime de Comunhão Parcial de Bens, do 

comércio, portadora da Cédula de Identidade RG. n°. 38.673.170-6-SSP-SP e do CPF/MF n° 

723.229.699-15, residente e domiciliada em São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua 

Rui Sergio Rodrigues de Moura, 942, Condomínio Portal da Serra, Urbanova, CEP. 12244-465, 

únicos sócios da sociedade limitada, que gira nesta praça de São José dos Campos, Estado de 

São Paulo, sob o nome empresarial de  "SALUTE  GESTÃO EM SAÚDE E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA.", sediada na Rua Juiz  David  Barrilli, n° 304 — 7' andar — Sala 701, Jardim  

Aquarius,  CEP 12246-200, conforme Contrato Social e última alteração contratual 

respectivamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 

35221002307 em sessão de 14.11.2006, e n° 479.228/16-4 em sessão de 07.12.2016, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 08.469.383/0001-53, e, ainda,  ULYSSES  DEMÉTRIO DA SILVA, brasileiro, 

casado, diretor de produtos, portador da cédula de identidade RG. n° 8.778.154-2 SSP-SP e do 

CPF/MF n° 977.651.718-87, residente e domiciliado em São José dos Campos, Estado de São 

Paulo, na Avenida Engenheiro Francisco Jose Longo, n.° 622 — Apto 141, Jardim São  Dimas,  CEP 

12.245-000, e também REVELASTI PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na Rua Juiz  David  Barrilli, 

n.° 304, 7° andar, sala 702, Edifício Atlântico Empresarial, Jardim  Aquarius,  na Cidade de São 

José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP: 12.246-200, com seu Contrato Social de 

Constituição arquivado perante a JUCESP sob o NIRE n° 3523055998-0 em sessão de 

13.06.2017, e ultima alteração arquivada perante a JUCESP sob n.° 581.487/17-5, em sessão de 

29.12.2017, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 27.965264/0001-36, neste ato representada pelos 
sócios  LUIS ANTONIO  NAMURA POBLACION e MARIA VERGINIA GARDI FONTEQUE 
BRANCO, acima qualificados, na forma de seu Contrato Social, tem justo e contratado, a 

alteração do referido Contrato Social, de acordo com as seguintes cláusulas: 

( 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Diante da conferência da nua propriedade, com reserva de usufru 

estritamente quanto à percepção de rendimentos, das 2.079.000 (dois milhões e setenta e no 

mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalizando R$2.079.000,00 (d 

Rua Juiz  David  Barrilli, n°. 304— 7°, Andar, sala 701 — Jardim  Aquarius  — São José dos Campos- SP — CEP. 1 246-206 
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e  tee 	 • • . . . . 	. 
milhões e setenta e nova milereais'; que ecèsóció  LUIS ANTONIO  NAMURA POBLACION possui 
ao capital da sociedadê*émpresáriil REVELASTI PARTICIPAÇÕES LTDA., acima já qualificada, 
retira-se da sociedade o Sr.  LUIS ANTONIO  NAMURA POBLACION, admitindo-se então a nova 

sócia REVELASTI PARTICIPAÇÕES LTE3N 
. . . 

• :I 

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade neste ato a sócia MARIA VERGINIA GARDI 
FONTEQUE BRANCO, já qualificada, cedendo e transferindo as 21.000 (vinte e uma mil) quotas 

que possui do capital social da sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, no valor 

nominal de R$1,00 (um real) cada quota, totalizando R$21.000,00 (vinte e um mil reais), com 

tudo que as mesmas representam no patrimônio da sociedade, livres e desembaraçadas de 

quaisquer ônus, dívidas e/ou encargos de qualquer natureza, ao sócio ora admitido  ULYSSES  
DEMÉTRIO DA SILVA, já qualificado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O sócio cessionário, a sócia cedente e a sociedade, neste ato dão-se, 

mutuamente, a mais ampla, rasa e geral quitação, com relação à referida cessão e transferência 

de quotas, para nada mais reclamarem uns dos outros a esse título, ficando o sócio cessionário 

sub-rogado em todos os direitos e obrigações emanados das quotas ora cedidas, a partir desta 

data.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A cessão e transferência de quotas definida neste instrumento é 

pactuada sob a condição de irretratabilidade e irrevogabilidade, obrigando as partes, seus 

herdeiros e sucessores. 

CLAUSULA TERCEIRA: Diante do quanto acima deliberado, fica alterada a redação da Cláusula 

Sexta do Contrato Social, passando a ter a seguinte redação referida cláusula: 

"6a — O capital social é de R$ 2100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), dividido em 

2100.000 (dois milhões e cem mil) quotas  socials,  do valor nominal de R$ 1,00 (um real) 

cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, com a seguinte 

distribuição entre os sócios.- 

SOCIO QUOTAS Valor (R$) % 

REVELASTI 	PARTICIPAÇOES 

LTDA.  

2079.000 2079.000,00 99 

ULYSSES  DEMETRIO DA SILVA 21.000 21.000,00 1 

TOTAL 2100.000 2100.000,00 100 

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas 

sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social." 

CLÁUSULA QUARTA: Delibera-se, neste ato;  a alteração da Cláusula Sétima e seus parágrafos, 

bem como da Cláusula Oitava, do Contrato Social, com a consequente renumeração das demais 

Cláusulas contratuais, cuja redação passa a ser a seguinte: 

2 Rua Juiz  David  Barrilli, n°. 304 — 7°. Andar, saia 701 —Jardim  Aquarius  — São José dos Campos- SP — CEP. 12248-2O 
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SALUTE  GESTÃO  BM  SAÚD•S E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
• • • •CNNMIF. 88.469!,383/0001-53 

. 	: : : • 	NIREnr:31002307 • • • 0.. • • 

• • • • 	• 	• 	• 	• 
• • 	• 	0 	• • 	• • 	• • 

"73  — A sociedade sèrdi adidinatradtpargma Diretoria composta por até 2 (dois) 
membros, quoilisiás*  ou'• *rde,' cle;nieikftados no País, escolhidos por votos 
representativos de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social exercendo 
mandato por prazo indeterminnVo, ficando dispensados da prestação de caução. 

• • • 
• 5 	• 
• • • • 

Parágrafo Primeiro: Os nómeàdos terão a designação de Diretor Administrativo 
Financeiro e Diretor de Produtos, sendo obrigatório o cargo de Diretor 
Administrativo Financeiro. 

Parágrafo Segunda- Na hipótese de vacância ou impedimento definitivo do Diretor 
Administrativo Financeiro em exercício, em reunião de Diretoria, será deliberado 
sobre a conveniência e a forma de substituição. 

Parágrafo Terceiro: De comum acordo os sócios poderão estabelecer o direito a 
uma retirada mensal a título de pró-labore, pelo exercício de suas funções, 
observadas as disposições legais pertinentes. 

Parágrafo Quarto: No caso de nomeação de administrador não sócio em ato 
apartado, o mesmo investir-se-á no cargo mediante a assinatura do termo de posse 
lavrado no livro de atas da administração, e obedecidas as formalidades legais. 

Parágrafo Quinto: Nos 10 (dez)  dies  subsequentes à investidura de administrador 
não sócio, em ato apartado, deverá este, requerer a averbação no registro 
competente, devendo mencionar o seu nome, nacionalidade, estado civil 
residência, exibindo ainda, seu documento de identidade, o ato de investidura, a 
data da nomeação e o prazo de gestão. 

Parágrafo Sexto: Para a destituição de administradores sócios, será necessária a 
aprovação dos sócios representantes de 2/3  (dois terços) do capital social; para a 
destituição de administradores não sócios, será necessária a aprovação dos sócios 
representantes da maioria do capital social 

Parágrafo Sétimo: No caso de renúncia do administrador, sócio ou não sócio, esta 
só torna-se eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do 
renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação no competente registro. 

8a  - São atribuições  exclusives  do Diretor Administrativo Financeiro, investido dos 
mais amplos poderes para praticar isoladamente os seguintes atos: 

ia 
I 	' 

A. Receber citações e notificações judiciais e extrajudiciais; 
B. Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante 

instituições financeiras públicas e privadas, bem como perante Municípios 
Estados, Distrito Federal e União Federal em quaisquer de seus órgão 
secretaries e departamentos, assim como perante repartições públicas, sejam 
elas federais, estaduais ou municipais, e, ainda, autarquias, sociedades de 
economia mista e entidades paraestatais; 

C. Abrir e movimentar contas bancárias, emitir, assinar, descontar, aceitar, 
endossar, reformar, protestar e requisitar cheques, expedir e receberr\ 

0)  Rua Juiz  David  Barrilli, n°. 304 — 7°. Andar, sala 701 — Jardim  Aquarius  — São José dos Campos- SP — CEP. 12246 
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transferêncS b»pc.41»  pig  quaisqutt espécies, aplicar e resgatar quaisquer 
modalidade;dj ihves)ithdrdo, aáighb.documentos a eles vinculados; 

D. Executar o orçamento anual; 
E. Assinar contratos qe fign4squer outros documentos que importem  ern  

responsabilidade ou: dbrtgações para a sociedade, excluídos aqueles de 
atribuição exclusiva dc? Diretorde Produtos; 

F. Estabelecer e orientar os negócios da sociedade; 
G. Convocar as reuniões de Diretoría; 
H. Prometer alienar ou alienar bens constantes do patrimônio da sociedade; 
L Alienar ou gravar, a qualquer título, bens imóveis da sociedade e outros bens 

patrimoniais; 
J. Destituir diretores; 
K. Estabelecer as diretrizes básicas do orçamento anual; 
L. Sacar, emitir, aceitar, avalizar e endossar letras de câmbio e notas promissórias, 

bem como assumir obrigações cambiais; 
M. Contratar empréstimos de qualquer natureza, inclusive bancários, com 

quaisquer entidades financeiras públicas ou privadas, podendo dar em garantia 
bens imóveis, móveis, mediante hipoteca, alienação fiduciária, penhor 
mercantil assinar recibos ou outros documentos destinados a utilização dos 
empréstimos contraídos, inclusive prestar aval e fiança; 

N. Aprovar os balanços; 
O. Representar a sociedade em assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, 

reuniões de sócios, de sociedades cujo capital participe, deliberar, votar, 
aprovar ou impugnar contas, assinar atas, livros, termos, receber proventos em 
geral e dar quitações; e 

P. Outorgar procuração com os poderes da cláusula  "ad  judicia". 

93  - São atribuições do Diretor de Produtos, investido dos mais amplos poderes 
para praticar isoladamente os seguintes atos: 

Coordenar o desenvolvimento de novos produtos; 
Coordenara implantação e a operação de serviços; 
Resguardara segurança de tecnologia da informação; 
Planejar o gerenciamento da área de produto; e 
Assinar contratos administrativos e seus respectivos termos aditivos, 
correspondências entre o contratante e contratado e tudo mais que importe 
em responsabilidades ou obrigações para a sociedade, bem como assinar toda 
documentação relativa à sua execução, incluindo, mas não se limitando a 
propostas, impugnações, autorizações para visitas técnicas, pedido de 
esclarecimentos,  etc.  

10 - Compete a cada Diretor dirigir os negócios de sua Diretoria. 

Parágrafo Primeiro: Dentro do limite de sua competência e atribuição, os diret 
poderão constituir procuradores da sociedade, devendo o instrumento conter os 
atos que poderão praticar e o prazo do mandato, que não poderá exceder 1 (um) ; 
ano, exceção feita às procurações  ad  judicia que poderão ser outorgadas p ( razo 

indeterminado. 	

7 
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la.  - A sociedade gira sob o nome empresarial  "SALUTE  GESTÃO EM SAÚDE E COMÉRCIO,DE 
EQUIPAMENTOS LTDA." 
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4%.4- 0  "fim% 	Parágrafo Terceiro: Não é Èeirmitido à sociedade prestar avais e fianças em favor de 
terceiros estranhos a seus nPgótios, sendo permitido exclusivamente prestar avais e 
fianças em garantia de operações de seu interesse direto, ou eventualmente, em 
operações de efetivo interesse de empresas nas quais seja sócia majoritária. 

Parágrafo Quarto: O diretor que descumprir o disposto nesta Cláusula responderá 
civil e criminalmente pelos prejuízos que causará sociedade e a terceiros. 

11 - São nomeados neste ato, para compor a diretoria da sociedade, por prazo 
indeterminado, na qualidade de Diretora Administrativo Financeiro, a Sra. Maria 
Verginia Gardi Fonteque Branco, brasileira, casada no regime de comunhão parcial 
de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, na Rua Rui Sergio Rodrigues de Moura, 942, Condomínio Portal 
da Serra, Bairro Urbanova, CEP 12244-465, portadora da Cédula de Identidade RG. 
38.673.170-6-SSP-SP e do CPF/MF 723.229.699-15; na qualidade de Diretor de 
Produtos, o Sr.  Ulysses  Demétrio da Silva, brasileiro, casado, diretor de produtos, 
portador da cédula de identidade RG. n° 8.778.154-2 SSP-SP e do CPF/MF 
977.651.718-87, residente e domiciliado em São José dos Campos. Estado de São 
Paulo, na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, n.° 622 — Apto 141, Jardim São  

Dimas,  CEP 12.245-000. 

CLÁUSULA QUINTA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, 

ou a propriedade. 

CLÁUSULA SEXTA: À vista das modificações ora ajustadas, CONSOLIDA-SE o Contrato Social 

com a redação e consequente renumeração de todas as demais Cláusulas nos termos abaixo. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  SALUTE  GESTÃO 
EM SAÚDE E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  



19 

	 da mtdade 	ra.t 
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2. — A sociedade tem a:sua e dge:fc•-lána RZia 41:lie  David  Barrilli, n° 304, 7° Andar, Sala 701, • • . 	• • • 	• • • 

Jardim  Aquarius,  em Sad*.lbsé.dos nmpbs, Esto de São Paulo, CEP. 12246-200. 

de programas de computação e banco de dados; Prestação de serviços 
•41.1,  .gpmobiliário e equipamentos em geral; Comércio de equipamentos e 

comércio de produtos de informática, incluindo  software  e  hardware.  
') L  "zs, 

tbr•Ç'  
at?  o  

3a. — O objetivo social será a Prest§çtti; serviços de locação de equipamentos de informática, 

implantação, gerenciamento e ass4stria:em tecnologia da informação de sistemas para gestão 

de saúde pública e privada; Prestação de serviços de treinamento e cursos de informática; 

Desenvolvimento, licenciamento, customização e cessão de direito de uso de programas de 

computação; Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção 

de montagem de 

mobiliários em geral e 

43. — A sociedade terá prazo de duração por prazo indeterminado, tendo iniciado suas 

atividades no ato de assinatura do presente instrumento. 

Sa. — A sociedade poderá abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios em qualquer parte do 

Territorio Nacional, obedecendo às disposições legais vigentes. 

63. — O capital social é de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), dividido em 2.100.000 

(dois milhões e cem mil) quotas sociais, do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

totalmente integralizadas em moeda corrente do País, com a seguinte distribuição entre os 

sócios: 
kuelreo ne 	5 de SICarnoos-SP 
TabePào: Pedro He 'que de Oliveira 

AUTENTICA;AO - Aut 	o a prearnte 
doia, a qual confere  co  o originial a mim apresentaeo, do que do f  

roc  
o .,,

: 
< 4,„ 

Co: 

Em  Test°  

Praça  leap  Mendes, 127- Centro - 	02)393-705S 

SOCIO QUOTAS Valor (R$) % 

REVELASTI 	PARTICIPAÇOES 

LTDA. 
2.079.000 2.079.000,00 99 

ULYSSES DEMETRIO DA  SILVA  21.000 21.000,00 1 

TOTAL 2.100.000 2.100.000,00 100  

Parágrafo Único:  A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

A sociedade será administrada por uma Diretoria composta por até 2 (dois) membros, 

quotistas ou não, domiciliados no País, escolhidos por votos representativos de 75% (setenta e 

cinco por cento) do capital social, exercendo mandato por prazo indeterminado, ficando 

dispensados da prestação de caução. 

Parágrafo Primeiro:  Os nomeados terão a designação de Diretor Administrativo Financeiro e ---

Diretor de Produtos, sendo obrigatório o cargo de Diretor Administrativo Financeiro. 

Parágrafo Segundo:  Na hipótese de vacância ou impedimento definitivo do  Di  

Administrativo Financeiro em exercício, em reunião de Diretoria, será deliberado sobre 

conveniência e a forma de substituição. 
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Parágrafo Terceiro:  De iiorreçut-ri aio tidt'Is sóciiothderão estabelecer o direito a uma retirada 

mensal a título de pró-rallorê, pelo'exeitício tre''sus funções, observadas as disposições legais 

pertinentes. 
• • • 

• • 	• 
• • • 

Parágrafo Quarto:  No caso de it ,c);rienão de administrador não sócio em ato apartado, o 

mesmo investir-se-á no cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas 

da administração, e obedecidas as formalidades legais. 

Parágrafo Quinto:  Nos 10 (dez) dias subsequentes à investidura de administrador não sócio, 

em ato apartado, deverá este, requerer a averbação no registro competente, devendo 

mencionar o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, exibindo ainda, seu documento 

de identidade, o ato de investidura, a data da nomeação e o prazo de gestão. 

r,Va ágrafo Sexto:  Para a destituição de administradores sócios, será necessária a aprovação dos 
'6" ócios representantes de 2/3 (dois terços) do capital social; para a destituição de 

não sócios, será necessária a aprovação dos sócios representantes da maioria 

„zst, esi) -;po capital social. 
,1/4
k
s
:  

QS;  
Parágrafo Sétimo:  No caso de renúncia do administrador, sócio ou não sócio, esta só torna-se 

tj (1),-7  44.• 	eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, 

após a sua averbação no competente registro. 

8'. - São atribuições exclusivas do Diretor Administrativo Financeiro, investido dos mais amplos 

poderes para praticar isoladamente os seguintes atos: 

Receber citações e notificações judiciais e extrajudiciais; 

Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante 

instituições financeiras públicas e privadas, bem como perante Municípios, Estados, 

Distrito Federal e União Federal, em quaisquer de seus órgãos, secretarias e 

departamentos, assim como perante repartições públicas, sejam elas federais, 

estaduais ou municipais, e, ainda, autarquias, sociedades de economia mista e 

entidades paraestatais; 

Abrir e movimentar contas bancárias, emitir, assinar, descontar, aceitar, endossar, 

reformar, protestar e requisitar cheques, expedir e receber transferências bancárias 

de quaisquer espécies, aplicar e resgatar quaisquer modalidades de investimento, 

assinar documentos a eles vinculados; 

Executar o orçamento anual; 

Assinar contratos e quaisquer outros documentos que que importem em 

responsabilidade ou obrigações para a sociedade, excluídos aqueles de atribuiç-

exclusiva do Diretor de Produtos; 

Estabelecer e orientar os negócios da sociedade; 

Convocar as reuniões de Diretoria; 

Prometer alienar ou alienar bens constantes do patrimônio da sociedade; 

Alienar ou gravar, a qualquer título, bens imóveis da sociedade e o 

patrimoniais; 
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93. - São atribuições do Diretor de Produtos, investido dos mais amplos poderes para praticar 

isoladamente os seguintes atos: 

m. 

o, 

n- 

a. Coordenar o desenvolvimento de novos produtos; 

b. Coordenar a implantação e a operação de serviços; 

c. Resguardar a segurança de tecnologia da informação; 

d. Planejar o gerenciamento da área de produto; e 

e. Assinar contratos administrativos e seus respectivos termos aditivos, 

correspondências entre o contratante e contratado e tudo mais que importe em 

responsabilidades ou obrigações para a sociedade, bem como assinar toda 

documentação relativa à sua execução, incluindo, mas não se limitando a propostas, 

impugnações, autorizações para visitas técnicas, pedido de esclarecimentos,  etc.  

p. 

• ate • • 	• • • • 	• 	• • • e 	• • 	• 41 

	

Destituir d4tor4; : : ••• 	• • • 
. 	. 

• • • 	• . . • 	. . . 
Estabeleceras diretrizet b8icas tWoramento anual; 

Sacar, emitir, aceitar, avalizar e endossar letras de câmbio e notas promissórias, 

bem como assumir oa•ç:5;s cambiais; 

Contratar emprestimck:deflualquer natureza, inclusive bancários, com quaisquer 

entidades financeiras públicas ou privadas, podendo dar em garantia bens imóveis, 

móveis, mediante hipoteca, alienação fiduciária, penhor mercantil, assinar recibos 

ou outros documentos destinados a utilização dos empréstimos contraídos, 

inclusive prestar aval e fiança; 

Aprovar os balanços; 

Representar a sociedade em assembleias gerais ordinárias 

reuniões de sócios, de sociedades cujo 

ou impugnar contas, assinar atas, livros, 

quitações; e 

Outorgar procuração com os poderes da 

capital participe, deliberar, votar, aprovar 

termos, receber proventos em geral e dar 

cláusula  "ad  judicia". 

e extraordinárias, 

SALUTE GEST;Ág E5V1,,S4UpE E.00fM,RCIO DE  EQUIPAMENTOS  LTDA. 
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10' - Compete a cada Diretor dirigir os negócios de sua Diretoria. 

Parágrafo Primeiro: Dentro do limite de sua competência e atribuição, os diretores poderão 

constituir procuradores da sociedade, devendo o instrumento conter os atos que poderão 

praticar e o prazo do mandato, que não poderá exceder 1 (um) ano, exceção feita às 

procurações  ad  judicia que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 

Parágrafo Segundo:  As procurações outorgadas pelo Diretor de Produtos deverão s 

obrigatoriamente rubricadas pelo Diretor Administrativo Financeiro. 

Parágrafo Terceiro:  Não é permitido à sociedade prestar avais e fianças em favor de terceiros 

estranhos a seus negócios, sendo permitido exclusivamente prestar avais e fianças em garantia 

de operações de seu interesse direto, ou eventualmente, em operações de efetivo interesse de 

empresas nas quais seja sócia majoritária. 	 / 

\," 
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Parágrafo Primeiro — Os lucros líquidos apurados serão retidos para incorporação ao capi 
social ou distribuídos, em qualquer época do ano, se assim for deliberado pelos sócios. 
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e 	• • 	• 	e • 	e 
Parágrafo Quarto:  O 'Aretdr., quê :lest‘imprê o.'clisposto nesta Cláusula responderá civil e 

criminalmente pelos prelfzoss  °clue  itc.asus.ai-ga soc;eclat el'e e a terceiros. 

Ila  - São nomeados neste ato, paigiço.ri4Dor a diretoria da sociedade, por prazo indeterminado, 

na qualidade de Diretora AdminIsti-ativb Financeiro, a Sra. Maria Verginia Gardi Fonteque 

Branco, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e 

domiciliada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Rui Sergio 

• , <Pr'Rodrigues de Moura, 942, Condomínio Portal da Serra, Bairro Urbanova, CEP 12244-465, 

§.' portadora da Cédula de Identidade RG. 38.673.170-6-SSP-SP e do CPF/MF 723.229.699-15; na 

." 	qualidade de Diretor de Produtos, o Sr.  Ulysses  Demétrio da Silva, brasileiro, casado, diretor de 
.cia• 

produtos, portador da cédula de identidade RG. n° 8.778.154-2 SSP-SP e do CPF/MF n° 

977.651.718-87, residente e domiciliado em São Jose dos Campos, Estado de São Paulo, na 

Avenida Engenheiro Francisco José Longo, n.° 622 — Apto 141, Jardim São  Dimas,  CEP 12.245-

000. 

12a - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou 

transferidas, a qualquer título, a terceiros estranhos ao quadro social. 

Parágrafo Primeiro - As quotas não poderão ser cedidas ou transferidas, a qualquer título, a 

outro sócio, sem o expresso consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em 

igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à 

venda, na exata proporção da quota detida ou na integralidade, conforme o caso. 

Parágrafo Segundo - O sócio que desejar alienar suas quotas, total ou parcialmente, deverá 

notificar por escrito a sociedade e os demais sócios, para que no prazo de trinta (30) dias 

manifestem a autorização ou não para transferência de quotas para o outro sócio ou, ainda, 

exerçam seu direito de preferência. Caso não seja exercido o direito de preferência pelos demais 

sócios, as quotas do sócio retirante serão liquidadas de acordo com o procedimento 

estabelecido na Cláusula 14 e seus parágrafos. 

Parágrafo Terceiro:  É ineficaz qualquer cessão de quotas sociais com infringência das normas 

deste contrato. 

13a  - O exercício social termina em 31 de dezembro e o administrador prestará contas 

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 

patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 

quotas, os lucros ou perdas apurados. 
/ 

Parágrafo Segundo — O exercício social poderá ter a duração inferior a um ano, e devei:á se 

iniciar no primeiro dia do período, encerrando-se no último. Neste caso a sociedade procederá )1  

à apuração de resultados periódicos, com elaboração de balanço patrimonial e ba],acço de j 

(3  
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inclusive os lucros acurrftlIãdcts ou rgserv•as deltatro5 constantes do último balanço. 

• •••. 
Parágrafo Terceiro:  No que lhe f{w:apljCavel, a sociedade será regida supletivamente pela Lei 

das Sociedades Anônimas. 	• 
. . 

• ° . • .•. 

14a  - O falecimento, ausência declarada judicialmente, retirada, exclusão ou incapacidade 

declarada judicialmente, de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, prosseguindo a 

mesma com os demais sócios remanescentes. 

Parágrafo Primeiro  - É expressamente vedada a entrada de sócios estranhos ao quadro social, 

a qualquer título ou sob qualquer condição, tais como cônjuges,  ex-cônjuges, conviventes ou  

ex-conviventes, ascendentes ou descendentes, ainda que na qualidade de herdeiros necessários, 

e eventuais credores, salvo expressa anuência dos demais sócios. 

Parágrafo Segundo  - Nesta hipótese, as quotas do sócio falecido, ausente, retirante, excluído 

ou incapaz serão adquiridas pela sociedade em tesouraria, independentemente de qualquer 

notificação ou interpelação judicial, e os haveres calculados e pagos na forma dos Parágrafos 

abaixo. 

Parágrafo Terceiro  - Nas hipóteses dos itens acima, será levantado um balanço especial, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do evento, com base no qual, será apurado o valor 

das quotas correspondentes, desde que não haja acordo de quotistas  ern  vigor disciplinando de 

forma diversa. 

Parágrafo Quarto  - Os haveres do sócio retirante, excluído, falecido, ausente ou incapaz, serão 

pagos em 60 (sessenta) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, desde que não afetem a situação 

econômico-financeira da sociedade, tendo a primeira vencimento no ato da declaração de 

retirada, exclusão, falecimento, ausência ou incapacidade e as demais a cada 30 (trinta) dias, 

corrigidas monetariamente pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação 

Getúlio Vargas). 

Parágrafo Quinto  - Na inexistência do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da 

Fundação Getúlio Vargas),  sera  aplicado aquele índice que o substituiu. Na ausência deste, será 

eleito outro índice, de comum acordo entre os sócios. Na impossibilidade de acordo, será 

aplicado o índice escolhido pela administração da sociedade. 

Parágrafo Sexto  - A administração poderá, ao seu exclusivo critério, antecipar os prazos 

parcelas acima, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade. 

15' - O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá fazer a comunicação, por escrito, -dm 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informando a sua intenção de não continuar na 	\ 

sociedade, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula 14 deste Contrato 

Social. 

K1? 
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Parágrafo Primeiro - 0,:socirtipodeCa A s-  excltiiiclo%la sociedade, por justa causa, sem prejuízo 

das demais formas de eXt-tus.3o.  previstas na IditlaWo específica, por deliberação da maioria do 

capital social. 
• •••• 

• • 	• 
• II *  

Parágrafo Segundo - Caberá à CeOn.‘acl de sócios, especialmente convocada para este fim, 

deliberar sobre a caracterização crá justa causa, fixando as condutas e/ou atos de inegável 

gravidade e periculosidade, os quais colocam em risco a continuidade da sociedade e a 

7...? consecução do seu objeto social. 

c-9,...-e%)  Parágrafo Terceiro - Será dada ao sócio acusado, ciência da data, horário e local da reunião ou 

assembleia que deliberará pela sua exclusão, conferindo-lhe o direito de defesa e contraditório. 

4 oiti 	
163  - Os sócios não poderão negar-se a assinar as alterações contratuais aprovadas em reuniões 

legitimamente convocadas e celebradas, sendo, inclusive, desnecessária a assinatura do sócio 

divergente da maioria legítima, para fins de arquivamento de alterações contratuais na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo ou em qualquer outra repartição, que se fizer necessária 

Parágrafo Único - Aos sócios que divergirem das deliberações tomadas nas reuniões, assistem 

o direito de retirar-se da sociedade, mediante o reembolso de suas quotas de capital e lucros 

acumulados. O valor do reembolso e a forma de pagamento serão efetuados conforme 

estabelece a clausula 14 do Contrato Social. 

17' - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 

as contas e designarão administrador quando for o caso. 

18' - Os sócios reunir-se-ão em Reunião de Sócios para deliberar sobre toda e qualquer matéria 

concernente aos interesses da Sociedade. As Reuniões de Sócios serão realizadas, na sede 

social, por solicitação de qualquer um deles, que deverá encaminhar notificação escrita aos 

demais sócios, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Referidas formalidades serão 

dispensadas sempre que todos os sócios estiverem presentes à Reunião de Sócios. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das formalidades previstas acima, as Reuniões de 

Sócios somente poderão ser realizadas com a presença de sócios representantes da maioria 

absoluta do capital social da Sociedade. 

Parágrafo Segundo - As Reuniões de Sócios serão dispensáveis quando todos os sócios 

deliberarem sobre determinada matéria  ern  forma de Alteração Contratual. 

Parágrafo Terceiro - As deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes e das . 

reuniões de sócios lavrar-se-ão atas que ficarão arquivadas na sede social. 

Parágrafo Quarto -  Ern  qualquer deliberação cada quota social conferirá ao seu deten r o 

direito a um voto. 

19 - Os casos omissos neste instrumento particular serão regidos pelas Leis yi-gentes no País. 
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20a - Os administradore kcIvrani,  tot)  45 perlasr14 Lei, que não estão impedidos de exercer a 

administração da socieinele,'por lerespeecial.cn.:  ern  virtude de condenação criminal, ou pottse 

encontrar sob os efeitos dela, a pena cin vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar,:icil pgévaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

contra a economia popular, contr;i,,i; Ii,st.;ma financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. 

21a  - Fica eleito o foro da Comarca de São de José dos Campos, Estado de São Paulo, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas ou questões resultantes do presente instrumento, com 

renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Sa 

Alteração do Contrato Social, em 3 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas 

que também assinam, após o que a  la.  (primeira) via será arquivada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo, para os efeitos legais. 

São  Jos dos Campos, 27 de ju hp de 2018. 
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