
Empresa CNPJ Objeto do Contrato  OUTUBRO Vigência

Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de 

Programas Ltda - ME
19.002.553/0001-01

O presente contrato tem por objetivo a cessão de licença de uso de software "DoctorID"

para gestão de escalas de profissionais da saúde, permitindo ao organizar apurar horas

trabalhadas, gerenciamento de plantões e profissionais com acompanhamento em tempo

real através de dashboards, notificações e relatórios.

 R$                     432,00 31/03/2023

Air Liquide do Brasil Ltda 00.331.788/0001-19 Manutenção Preventiva  R$                     800,00 Prazo Indeterminado
Air Liquide do Brasil Ltda 00.331.788/0001-19 Locação de Tanque e Cilindro  R$                  1.480,00 Prazo Indeterminado
Air Liquide do Brasil Ltda 00.331.788/0001-19 Compra de Oxigênio  R$                     735,00 Prazo Indeterminado

Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação  R$                                -   31/08/2024

 Alta Saúde - Pronto Socorro, Clinica Médica e Cirúrgica 

Ltda 
39.332.363/0001-60

A CONTRATADA prestará serviços médicos para atendimento de urgência e emergência no 

Hospital Professora Lydia Storópoli, rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade, São Paulo – SP CEP 

01525-000, para pacientes infectados pelo vírus da COVID-19 na especialidade de Clínica 

Médica e Terapia Intensiva à CONTRATANTE, mediante a disponibilização de mão de obra 

especializada, por meio de profissionais médicos regularmente inscritos no Conselho 

Regional de Medicina e aptos a exercer a atividade médica regulamentada pelo CFM

 R$             989.788,80 31/03/2023

 Audisa Auditores Associados S/S 08.654.123/0001-58

Os serviços de Auditoria Independente ora propostos têm por objetivo à emissão de 

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADO DA SPDM sobre suas Demonstrações 

Contábeis contemplando o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do 

Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa e a sua 

 R$                     735,10 31/03/2023

 AVG Comercial Locação e Serviços Ltda 05.970.030/0001-44

O presente contrato possui por objetivo a Locação de Mobiliário com os seguintes bens 

móveis, destinados para utilização na unidade Hsopital Professora Lydia Storopolli, 

localizado no endereço Rua Vergueiro, 247, Liberdade, São Paulo/SP, CEP: 01504-0001.

 R$               11.791,70 31/03/2023

Animaker Marketing e Animações Digitais Eireli 04.997.103/0001-67

Pelo presente contrato, a CONTRATADA prestará à CONTRATANTE o serviço de hospedagem

e suporte de site, conforme disposições previstas no Edital - Pregão Eletrônico Nº SE

035/2018 e no Projeto Básico - Anexo I, considerados partes integrantes do presente

instrumento contratual, e que deverão ser integralmente cumpridos pelas partes.

 R$                  1.632,04 16/10/2023

Apetece Sistemas de Alimentação S.A. 60.166.832/0001-04

Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATA à CONTRATANTE, dos

serviços descritos no Projeto Básico, que faz parte integrante do presente contrato,

consistente no fornecimento de alimentação transportada, nutricionalmente apropriadas à

pacientes legalmente instituídos da unidade de apoio ao COVID-19, No Hospital Professora

Lydia Storopolli.

 R$             133.572,98 31/03/2023

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

O presente instrumento vigorá poelo prazo de 180 dias a conta da data de sua assinatura,

sendo permitda a sua prorrogação por igual período mediante termo aditivo, salvo se

rescindido antecipadamente na forma descrita neste instrumento. A LICENCIANTE concede

e licencia à LICENCIADA, o direito de uso, sem exclusividade, do PROGRAMA descrito e

caratecizado em proposta anexa PRO2807202101.0 comprometendo-se a implantá-los

integralmente.

 R$                                -   31/03/2023

Araya Express Eireli - EPP 27.049.737/0001-55

A CONTRATADA prestará serviços à CONTRATANTE através de moto, para transporte e

entrega de malotes, documentos e encomendas na Grande São Paulo, mediante a

disponibilização de mão de obra especializada, combustível e demais componentes

necessários à prestação dos serviços objeto do presente.

 R$                  2.595,50 31/03/2023

ASD - Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal Ltda - 

ME
10.619.017/0001-85

O presente CONTRATO tem por objetivo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO,

MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - MOODLE

conforme consta do PROJETO BÁSICO - ANEXO I, do Caderno de Informações.

 R$                     230,84 31/03/2023

Assicom - Associação das Empresas e Usuários da 

Tecnologia da Informação e Comunicação
19.713.625/0001-29

O presente instrumento tem por objetivo o compartilhamento com o ASSOCIADO, dos

BENEFÍCIOS obtidos pela ASSICOM junto às OPERADORAS, e das funcionalidades dos

serviços de valor adicional (SVA) providas por seus parceiros tecnológicos e operacionais,

não sendo a ASSICOM intermediária, representante, ou de qualquer forma responsável pela

qualidade destes serviços prestados pelas Operadoras, mas envidará os melhores esforços

para ajudar o Associado em suas requisições ou insatisfações perante às Operadoras.

 R$                     712,85 Prazo Indeterminado

Axoon - Comércio, Consultoria e Serviços em 

Telecomunicações S.A.
08.490.261/0001-49

O presente instrumento tem por objetivo o compartilhamento com o ASSOCIADO, dos

BENEFÍCIOS obtidos pela ASSICOM junto às OPERADORAS, e das funcionalidades dos

serviços de valor adicional (SVA) providas por seus parceiros tecnológicos e operacionais,

não sendo a ASSICOM intermediária, representante, ou de qualquer forma responsável pela

qualidade destes serviços prestados pelas Operadoras, mas envidará os melhores esforços

para ajudar o Associado em suas requisições ou insatisfações perante às Operadoras.

 R$                     752,20 Prazo Indeterminado

Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa - AFIP 47.673.793/0004-16

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços com diligência, de acordo com os termos e

condições deste contrato, de acordo com as Normas Técnicas e Sanitárias aplicáveis,

incluindo as melhores práticas de mercado observando aplicáveis ao objeto desde contrato

e, ainda, o princípio da boa-fé.

 R$               63.420,56 31/03/2023

Banco de Sangue Paulista LTDA 62.100.680/0001-72

o presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de

hemocomponentes condicionados à existência e disponibilidade nos estoques da

CONTRATADA, conforme Anexo I - Projeto Básico, para o atendimento dos pacientes da

CONTRATANTE pertencentes ao sistema Único de saúde (SUS), Particular, Convênios com e

sem Credenciamento com a contratada, devidamente precedidos de triagem clínica,

sorológica e hematológica, com observância das normas descritas nas legislações vigentes.

 R$               47.962,17 31/03/2023

Belfort Serviços Gerais Ltda 67.848.119/0001-90
 Tem o presente contrato por objeto a prestação, pela CONTRATADA, serviços de 

Portaria/Controlador de acesso nas instalações da CONTRATANTE, conforme Projeto Básico - 

ANEXO I, parte integrante do presente contrato para todos os fins. 

 R$             130.675,05 31/03/2023

Benefícios UPS Ltda 17.359.884/0001-78

Prestação de serviços, para a CONTRATANTE, de administração, fornecimento, manuseio,

coleta e entrega de vale transporte, na forma de créditos em cartões eletrônicos aceitos

pelas empresas concessionárias de transporte público para distribuição aos seus

empregados, de modo a atender as determinações da legislação em vigor.

 R$               71.248,88 31/03/2023

Best Care Comércio Varejista de Produtos Hospitalares 33.924.863/0001-04
 O presente contrato tem por objetivo a locação de equipamentos médicos-hospitalares e 

da realização de serviços de assistência técnica, conforme anexo I - Projeto básico e anexo 

II, que fazem parte integrante do presente contrato. 

 R$                  9.780,00 31/03/2023

Bionexo do Brasil Soluções Digitais Eireli 04.069.709/0001-02 Proposta Comercial Nº 00181244  R$                     694,31 31/03/2023

Brasanitas Hospitaar - Higienização e Conservação de 

Ambientes de Saúde Ltda
12.355.288/0001-04

O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços de serviços de limpeza,

conservação e desinfecção de suerfícies fixas e gestão de enxoval na rouparia pela

CONTRATADA, nas dependências da CONTRATANTE, de acordo com as diretrizes e

obrigações contidas no Projeto Básico e Proposta Técnica e Comercial BGC 157/21 A, que

são partes integrantes e inseparáveis do presente contrato.

 R$             257.125,89 31/03/2023

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 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, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98,

Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV, e a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Título

IIII, Capítulo IV, Seção IV, entendida a aprendizagem como estratégica de formação técnico-

profissional metódica, compátivel com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do

adolescente, conforme Projeto Básico do Edital de Concorrência nº 45/2017 anexo que fica

fazendo parte integrante do presente contrato.

 R$                     300,00 31/03/2023

CIA Barros Moto Express Ltda - ME 07.056.455/0001-78

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de tranposte eventual de materiais

e cargas através de veículos tipo carro comum (Hatch e Sedan), utilitários

(Doblo/Furgão/Fiorino capacidade de 600 até 700 Kg), média carga (Vans/Bongo/HR de

1.200 até 1.400 Kg), Caminhões (IVECO/V.U.C. e outros de 1.700 aé 2.000 Kg) em caráter

esporádico quando solicitado para atender o Hospital Professora Lydia Storopoli, tudo

conforme descrito no Projeto Básico (anexo I) que é parte integrante deste instrumento.

 R$               12.180,88 31/03/2023

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS 61.856.571/0001-17

A COMGÁS compromete-se a vender e a entregar, e o USUÁRIO a comprar e a consumir, o 

gás natural canalizado ("GÁS"), de acordo com as disposições deste CONTRATO, em suas 

atividades vinculadas ao seu estabelecimento situado na R DR SIQUEIRA CAMPOS, 172 - 

COMPLEMENTO: HPLS SPDM - LIBERDADE - CEP 01509-020, na Cidade de SÃO PAULO, 

Estado de São Paulo.

 R$                  6.075,20 13/04/2026

Criar Saúde Serviços Médicos Sociedade Simples LTDA 01.616.205/0001-69

A CONTRATADA prestará serviço especializado na gestão do núcleo de medicina do trabalho

à CONTRATANTE, mediante a disponibilização de mão de obra especializada nas

dependências da CONTRATANTE, conforme projeto básico anexo, que faz parte integrante

do presente instrumento.

 R$                  2.745,00 31/03/2023

Equinix do Brasil Soluções de Tecnologia em Informática 

Ltda
03.672.254/0007-30

Constitui objeto do presente Contrato - devidamente registrado em cartório de Registro de

Títulos e Documentos - a prestação de serviços, locações e cessão de direito de uso e o

oferecimento de infraestrutura, para fins diversos do INTERNET BUSINESS EXCHANGE da

EQUINIX de acordo com as condições e modalidades descritas na PROPOSTA COMERCIAL,

nas respectivas Especializações do Serviço e no Kit de Boas Vindas disponíveis nos

endereços www.equinix.com.br e http://portal.equinix.com.br documentos estes que

fazem parte integrante do presente contrato.

 R$                     540,76 31/03/2023

Hidrolabor Laboratório de Controle de Qualidade Ltda 00.352.894/0001-89
A CONTRATADA prestará serviços ao (à) CONTRATANTE, especificamente: Serviço de coleta

e análises com periodicidade mensal, semestral e anual conforme Projeto Básico (Anexo I).
 R$                  2.156,60 31/03/2023

Hosp-Pharma Manipulação e Suprimentos Ltda 00.610.681/0001-00

A HOSP-PHARMA obriga-se a preparar, conservar e transportar as Soluções Parenterais

solicitadas por escrito pela CONTRATANTE, doravante denominadas "Produtos", proceder a

avaliação farmacêutica, manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte,

assegurando condições de obter os benefícios máximos do procedimentos e evitar riscos

aos pacientes, nos exatos termos solicitados e segundo as condições estabelecidas neste

contrato e seus Anexos .

 R$                  1.999,70 31/03/2023

Infcor - Serviços Médicos e Consultória em Infectologia, 

Microbiologia e Cardiologia Ltda
26.732.234/0001-17

Constitui-se objeto do presente à contratação da prestação dos serviços direcionados ao

gerenciamento e supervisão dos serviços de prevenção e controle de infecção relacionadas

à assistência à saúde prestada direta ou indiretamente pela CONTRATANTE com o objetivo

de assessorar os Programas de Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares, fornecendo 

treinamento específico nesta área, dando suporte, dando suporte técnico-científico,

produzindo protocolos de prevenção e tratamentos de infecções, auxiliando na captação de

profissionais médicos e de enfermagem no mercado para a execução dos trabalhos dos

Serviços de Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) do HOSPITAL

PROFESSORA LYDIA STOROPOLLI.

 R$                  3.000,00 31/03/2023

John Richard Locação de Móveis Ltda 02.964.380/0001-00

O presente contrato tem por objetivo a locação de parte dos bens móveis indicados no

Anexo I - Projeto Básico, de propriedade da LOCADORA descritos no Anexo e Apêndice (s)

que são partes integrantes deste Parágrafo ùnico - Para todos os efeitos deste contrato,

inclusive para apuração de indenização, em caso de dano, destruição ou inutilização do bem

pelo LOCATÁRIO, nos termos do dispositivo no § 1º, item 7.1 da cláusula sétima abaixo, o

valor de csa qual dos bens locados corresponde ao valor que estiver discriminado na

respectiva nota fiscal de remessa, relativamente a cada qual dos bens locados.

 R$                  2.961,16 31/03/2023

Keepclear Licenciamento e Serviços Ltda 32.138.431/0001-05

Acesso ao banco de dados e software hospedado em nuvem da CONTRATADA pelo 

CONTRATANTE (em conjunto denominada "Partes"), bem como prestação de serviços de 

suporte técnico, conforme discriminado a seguir, para prestação de serviços de verificação 

de antecedentes ("background check") de pessoas jurídicas.

 R$                     150,00 31/03/2023

Kon Tato Comercial Ltda EPP 61.304.069/0001-01

O presente Contrato tem por objeto a locação dos equipamentos abaixo descritos, bem 

como a manutenção sobre estes, visando o seu perfeito funcionamento.

01 (um) Aparelho RX transportável Marca VMI Modelo Áquila Plus 

01 (um) Digitalizador CR SIGMA - KONICA Acompanha 02 (dois) Cassetes tamanho 35x43cm 

para radiologia e workstation com plataforma integrada.

01 (uma) impressora laser para impressão de exames de raios-x, de alta resolução para 

impressão no formato A4.

 R$               12.000,00 31/03/2023

Locsan Contêineres Ltda ME 05.547.568/0001-40
O presente contrato acertado tem como objetivo o aluguel de CONTÊINER MARITIMO

REFRIGERADO, de propriedade do LOCADOR, doravante denominado "CONTÊINER", cujas

características de construção encontram-se abaixo:

 R$                  2.200,00 31/03/2023

Maxlav Lavanderia Especializada S.A. 15.046.859/0001-09

Constitui o objeto do presente contrato a Prestação de Serviços de Lavandaria Hospitalar e

Locação de Enxoval Higienizado em ideais condições de uso, nos padrões determinados plea

CONTRATANTE, envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral em todas as

suas etapas, desde o Expurgo Central da CONTRATANTE até seu retorno em ideais condições 

de reuso, sob condições higiênico-sanitárias adequadas, de acordo com as especializações

técnicas constantes do ANEXO I - Projeto Básico do Edital de Pregão Eletrônico nº SE

010/2018, os quais fazem parte integrante do presente contrato como se nele estivessem

transcritos.

 R$               87.320,22 31/03/2023

MZBL - Marzagão e Balaró Advogados 57.864.936/0001-88

O CONTRATADO se compromete a prestar à CONTRATANTE os serviços advocatícios

descritos na cláusula segunda deste instrumento, na forma, prazo e condições estipulados

neste contrato, nas áreas do direito civil, tributário, administrativo e trabalhista.

 R$                  7.136,41 Prazo Indeterminado

 Nefrotec - Nefrologia e Terapias Extra Corpóreas LTDA 30.288.506/0001-09

A CONTRATADA prestará serviços médicos de hemodiálise à beira leito à CONTRATANTE, 

mediante a disponibilização de mão de obra espeializada nas dependências da 

CONTRATANTE, para atendimento aos pacientes portadores do COVID 19, conforme 

projeto bésico anexo, que faz parte integrante do presente contrato.

38.250,00R$               31/03/2023

Produmed Serviços Indústria e Comércio Ltda 55.634.901/0001-27

Constitui objeto do presente instrumento, a prestação de serviços pela CONTRATADA,

relativos ao processamento e esterilização de materiais de uso hospitalar, discritos no

ANEXO I, que devidamente rubricada pelas partes, passa a integrá-la, a qual poderá ser

atualizada, com inclusão ou exclusão dos serviços a serem prestados, mediante Termo

Aditivo.

 R$                     163,03 31/03/2023

Protecta Vale Controle de Pragas Ltda EPP 08.685.218/0001-39
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de Controle Integrado de Pragas 

conforme Projeto Básico (anexo – I) que fica fazendo parte integrante do presente contrato; 
 R$                     950,00 31/03/2023

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 coleta e análise de

água da unidade HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STOROPOLI, situado à Rua Vergueiro –

235/249 - Liberdade - São Paulo/SP, conforme conceitos, diretrizes, condições e obrigações

previstas no respectivo projeto básico (anexo I), que fazem parte integrante desta

contratação.

 R$                     402,00 31/03/2023

Sapra-Landauer Serviços de Assessoria e Proteção 

Radiológica Ltda
50.429.810/0001-36

A SAPRA, na qualidade de entidade licenciada pelo Comitê de Avaliação de Serviços de

Ensaio e Calibração - Instituto de Radioproteção e Dosimetria - Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CASEC/IRD/CNEN) para executar Serviços de Assessoria e Monitoração

Individual Externa, proprietária dos Dosímetros, com todos os dados que os identificam

como pertencentes à SAPRA, doravante designados MONITORES INDIVIDUAIS, e

constituídos por um Dosímetros Termoluminescentes, LiF (TLD-100) e CaSO4:Dy, ou por

Dosímetros oticamente estimulado OSL INLIGHT, composto por um conjunto de quatro

elementos sensíveis de A12O3:C e filtros, acondicionados em um porta dosímetro, cede à

INSTITUIÇÃO o direito de uso de tais bens, e, compremete-se à fornecer RELATÓRIOS

técnicos comprovando a dose da radiação registrada no dosímetro, serviços esse que será

feito mensalmente, conforme Projeto Básico que faz parte integrante e indissociável deste

Contrato e mediante as condições adiante estabelecidas.

 R$                        71,50 31/03/2023

Selbetti Tecnologia S.A. 83.483.230/0001-86

O presente Contrato tem por objetivo a locação de equipamentos para impressão, scanner

e digitalização de documentos, e a prestação de serviços de Suporte e manutenção em

equipamentos eletrônicos, descrito e caracterizados nos Anexos I (um), II (dois) e III (três)

do presente Contrato, bem como no Projeto Básico indicado respectivamente no Anexo IV.

 R$                  8.506,99 31/03/2023

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 da

quantidade de 151 (cento e cinquenta e um) equipamentos de informática, sendo 115

(cento e quinze) PC Desktop Avançado, 12 (doze) Leitores de Código de barras, 05 (cinco)

Notebook Avançado, 05 (cinco) Seguros Contra Acidentes e Roubo, 03 (três) Impressoras

Térmicas Zebra ZT230, 03 (três) Impressoras Térmicas Zebra ZD230, 10 (dez) Tablet

Sistema Operacional Android, 01 (um) Servidor Rack Avançado, 01 (um) Nobreak Torre

Avançado, 01 (um) Projetor Médio, cujas configurações estão descritas no Anexo I,

conforme Pregão Eletrônico nº SE-002/2017, Proposta Comercial n 21.892/2019 e

respectivo Projeto Básico (Anexo III), parte também integrante deste Contrato.

 R$               29.136,53 31/03/2023

Starex Remoções e Serviços Médicos Ltda 10.718.875/0001-87

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de remoção de pacientes por

meio de ambulâncias suporte básico e avançado UTI, esporádicas, 24 horas, de segunda a

domingo com motorista socorrista e técnico de enfermagem, conforme as indicações e

solicitações da CONTRATANTE, no Hospital Municipal Professora Lydia Storópoli (UNINOVE)

para atendimento de pacientes COVID-19, situado na Rua Vergueiro, 235/249, Liberdade,

São Paulo/SP, CEP 01504-001.

 R$                  5.080,36 31/03/2023

Strutura Design Locadora de Bens Móveis Ltda - EPP 07.928.244/0001-88

O presente contrato possui por objetivo a Locação de Mobiliário com os seguintes bens

móveis, destinados para utilização na unidade Hsopital Professora Lydia Storopolli,

localizado no endereço Rua Vergueiro, 247, Liberdade, São Paulo/SP, CEP: 01504-0001.

 R$             150.548,49 31/03/2023

Tokio Marine Seguradora S.A. 33.164.021/0001-00

A TOKIO MARINE SEGURADORA, baseando-se nas condições firmadas junto ao Cliente,

acima indicado, as quais serviram de base para emissão da presente APÓLICE, torna-se

parte integrante desde CONTRATO, sob os termos das Condições Gerais e/ou Contratuais e

demais cláusulas convencionadas, inseridas na presente ou em seus anexos.

 R$                     572,60 31/03/2024

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22  Proposta AAEREB - Serviços Complementar de BA  R$                  1.508,05 Prazo Indeterminado

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22  Proposta AACH22 - Serviços Mensais de Software (SMSe)  R$                  6.569,61 Prazo Indeterminado

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22  Proposta AACXS3 - Serviços Cloud Prime  R$                     185,08 Prazo Indeterminado

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22  Proposta AADVBM - Serviços Cloud Prime  R$                     269,23 Prazo Indeterminado

Totvs Large Enterprise Tecnologia S.A. 82.373.077/0002-52  Proposta AADVEJ - Serviço de Implantação  R$                     211,20 Prazo Indeterminado

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22  Proposta AADXFG - Serviços Complementar de BA  R$                  1.945,87 Prazo Indeterminado

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22  Proposta AAD846 - Licença Software  R$                  4.248,24 Prazo Indeterminado

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22  Proposta AADWZM - Serviço Complementar de Business Agility (Fluig)  R$                     425,32 Prazo Indeterminado

 Visiondi Serviços Médicos Ltda 28.439.904/0001-37

A CONTRATADA prestará serviços médicos na elaboração de Laudos de 

Radiologia/Diagnóstico por imagem à CONTRATANTE, mediante a disponização de mão de 

obra especializada na unidade de diagnóstico por imagem e PACS, conforme projeto básico 

anexo que faz parte integrante deste contrato.

4.968,83R$                  31/03/2023

Mês de Referência: 02/2023

Fonte: Tasy / Controle Diretoria Administrativa / 

Gestão de Contrato

HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STORÓPOLI

RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS


