
Empresa CNPJ Objeto

ACTIVE SOLUTIONS COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA. 03.816.520/0001-65
O objeto do presente contrato a prestação de serviços de estruturação 

de rede de telecomunicações. 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0001-19
O presente contrato tem como objeto  a locação do(s) cilindro(s) , 

fornecimento  e acondicionamento de gás(es) medicinais."

ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 04.740.876/0001-25
O presente contrato possui como objeto a contratação de serviços de 

administração e fornecimento de cartões ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.

AMERICA NET LTDA. 01.778.972/0001-74
O presente contrato  tem como objeto  a prestação dos serviços  de 

telefônico fixo comutado - STFC e comunicação multimídia.

MARZAGÃO BALARÓ ADVOGADOS 57.864.936/0001-88

O presente contrato  tem como objeto,  a prestação de serviços  

profissionais em Assistência jurídica preventiva , consultiva e 

contenciosa nas áreas do direito .

ARAYA TRANSPORTES LTDA. ME 02.431.656/0001-94
O presente contrato  tem como objeto os serviços de mensageiros 

motorizados de transporte e entrega de malotes, documentos.

ASSICOM - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS E USUÁRIOS DAS 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
19.713.625/0001-29

O presente instrumento tem por objeto o compartilhamento com o 

Associado, dos Benefícios obtidos pela ASSICOM , das funcionalidades 

dos serviços (SVA) providas por seus parceiros tecnológicos e 

operacionais.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES 08.654.123/0001-58
O presente refere-se à prestação de serviços de auditoria 

independente. 

AXOON COMÉRCIO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM 

TELECOMUNICAÇÕES S.A
08.490.261/0001-49

O presente Contrato tem como objeto a prestação, pela AXOON ao 

CONTRATANTE, que consiste da licença de utilização dos softwares 

(aplicativos e SVAs), a locação da PLATAFORMA, e os serviços técnico-

operacionais necessários.

BIONEXO DO BRASIL S.A 04.069.709/0001-02
Este Contrato tem por objeto a disponibilização da PLATAFORMA 

BIONEXO para a Instituição.

BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 53.437.406/0001-00
O presente contrato tem como objeto a locação de purificador(es) de 

água, incluindo manutenção preventiva e corretiva.

CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 46.266.771/0001-26 As partes acordam a locação de equipamento(s).

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55

Este Contrato estabelece Cooperação recíproca entre as partes, 

visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a 

promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho,e a sua 

formação para o trabalho, de acordo com a Constituição Federal 

vigente Art. 7º, Inciso XXXIII. 

CONVEX - SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA.
73.147.084/0001-64

O presente Contrato tem por objetivo a Locação e a Manutenção 

Preventiva e Corretiva de equipamentos de informática.

DD INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. 43.481.191/0001-63
Consiste na prestação de serviços técnicos de controle de insetos em 

geral .

DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE 

PONTO E ACESSO LTDA.
61.099.008/0001-41

Objeto deste contrato é  aquisição da Licença, Implantação e 

Treinamento do Sistema Servcom Net.

DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. 01.936.069/0001-94

O objeto do Contrato é a Prestação de Serviços de Suporte técnico em 

informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de 

programas de computação e bancos de dados e Desenvolvimento e 

produção de programas de computador ("software").

E-VAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM SAÚDE 

LTDA.
20.231.241/0001-59

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de 

forecimento de solução de emissão, armazenamento e 

gerenciamentos de certificados digitais, e com a total integração junto 

aos softwares de gestão hospitalar utilizado pela unidade.

G-PRO - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL E SEGURANÇA ELETRÔNICO ME
15.095.141/0001-60

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 

monitoramento remoto de equipamentos eletrônicos de alarme. 

GEL SET EDITORA GRÁFICA LTDA. 06.539.991/0001-61
O objeto do presente CONTRATO é a venda de impressão de material 

gráfico.

GESTAL SERVICE COMERCIAL LTDA - EPP 03.643.690/0001-95

O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços de 

disponibilização de dados do uso de energia elétrica via internet nas 

instalações da Instituição.

GR - GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA. 00.215.548/0001-59
O presente contrato tem por objeto prestar  serviços especializados de 

Controlador de Acesso, nas dependências da Instituição.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 Seguro Predial

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz



NEW SPACE PROCESSAMENTO E SISTEMAS LTDA. 54.955.752/0001-35
O presente contrato tem por objeto a prestação , de serviços de 

armazenamento  e guarda de  documentos com indexação.

PHILIPS CLINICAL  INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

LTDA.
01.950.338/0001-77

O presente contrato tem por objeto Cesssão ao CLIENTE, em acordo 

com a legislação brasileira, intransferível e por prazo indeterminado 

(ad perpetum), da licença de uso do TASY - Sistema de Gestão 

Hospitalar. 

RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA LTDA - ME 08.356.731/0001-86
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de análise 

de potabilidade de água.

TOTVS S.A 53.113.791/0001-22
Este Contrato tem por objeto a CDU e aprestação de Serviços pela 

TOTVS.

V8 CONSULTING LTDA. 21.147.341/0001-64
Prestação de serviços de monitoramento, suporte e administração de 

ambiente de banco de dados e Iaas.

VERDE GAIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL LTDA. 03.175.428/0001-63

O objeto do presente contrato  é o fornecimento de licença de uso do 

Software de Gestão para controle e administração dos requisitos  (s) 

Norma (s).

VIA NOVA SERVIÇOS LTDA. 01.178.287/0001-07
O objeto do presente prestará  os  serviços  de administração e 

fornecimentos de Vale transporte.

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 17.197.385/0001-21
O objetivo deste contrato é o seguro de garantir o pagamento de uma 

idenização ao próprio segurado ou a seus beneficiários. 


