
CONVÊNIO/ COOPERAÇÃO TÉCNICA 

EM SAÚDE
OBJETO CONVENENTE/PARCEIRO CNPJ CONTRAPARTIDA DATA DA ASSINATURA

SITUAÇÃO 

(VIGENTE/FINALIZAD

O)

NATUREZA

VALOR ESTIMADO 

PARA O PERIODO DE 

12 MESES OU PARA 

VIGÊNCIA FIRMADA 

NO CONVÊNIO)

RR-2018-CON-011

concessão de desconto, para os Militares efetivos na 1º 

Brigada de Infantaria de Selva, bem como seus respectivos 

dependentes, nas taxas de serviços cobrados para 

conveniados, nas atividades oferecidas pelo CONVENENTE, 

exceto, nas atividades que compõem o Programa 

Educação e a atividade de Nutrição

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE 

SELVA
09.569.314/0001-84

A conveniada disponibilizará apoio logístico e de 

pessoal em atividades a serem realizadas pelo 

convenente, devidamente agendadas e aprovadas 

previamente.

10 de Julho de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

RR-2018-CON-010

concessão de desconto, para os associados da 

CONVENIADA, bem como seus respectivos dependentes, 

nas taxas de serviços cobrados para conveniados, nas 

atividades oferecidas pelo CONVENENTE

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA E DA 

SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS

37.160.330-0001-54

A CONVENIADA se obriga a divulgar as ações e 

atividades do CONVENENTE em âmbito nacional em 

suas redes sociais

13 de Julho de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

RR-2018-CON-012

a concessão de descontos para os servidores efetivos do 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/RR, bem como seus 

respectivos dependentes, nas atividades oferecidas pela 

CONVENENTE, mediante a apresentação do documento de 

identificação com foto

J M KIMAK JUNIOR E CIA LTDA – 

MAK TUR LAZER E TURISMO 

(AQUAMAK), 

01.581.235/0001-87

O CONVENIADO poderá incluir servidores diretos para 

utilizar os benefícios, podendo ainda ter dependentes 

(esposa (o), filhos, pai, mãe e irmãos de até 18 anos) 

e levar 04 (quatro) convidados,              d) O servidor 

poderá utilizar sua carteira de sócio (o titular e 

dependentes) para pagar a metade do valor 

cobrado no Cine Super K (ingresso), pagando meia 

entrada em qualquer dia da semana e aos finais de 

semana, em qualquer sessão.                         e) O 

CONVENIADO poderá utilizar uma área destinada a 

eventos sem nenhum custo adicional, apenas custos 

com alimentação e bebidas

25 de Julho de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

RR-2018-CON-013

a concessão de descontos para os servidores efetivos do 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/RR, bem como seus 

respectivos dependentes, nas atividades oferecidas pela 

CONVENENTE, mediante a apresentação do documento de 

identificação com foto

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO 

ECOLÓGICO ÁGUAS CLARAS – ME 

(ECOPARK)

07.306.364/0001-43

c) Cada título dá direito a 06 (seis) dependentes e 04 

(quatro) convidados para utilização do espaço, 

desconto em chalés, área para camping e 

treinamentos

25 de Julho de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

RR-2018-CCTS-003

a parceria entre as partes para a realização de consultas 

para os beneficiários do SESC e seus dependentes nas 

especialidades especificadas 

M. B. C. ALBUQUERQUE E CIA LTDA 

EPP  (CLÍNICA ALBUQUERQUE 

MEDICINA E SAÚDE)

04.653.572/0001-20 _ 20 de junho de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

_

a parceria entre as partes para a realização de serviços de 

ODONTOPEDIATRIA, DENTÍSTICA, PRÓTESE, ENDODONTIA, 

PERIODONTIA, CIRURGIA E ORTODONTIA.

F.S DO NASCIMENTO - ME (CENTRO 

ESPECIALIZADO ODONTO MEDICO - 

CEOM)

28.832.631/0001-96 _ 12 de Julho de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

CONVÊNIOS FIRMADOS PELO SESC/RR - 2018 (OUTUBRO-DEZEMBRO)



RR-2018-CCTS-005

tem por finalidade o desenvolvimento do Projeto 

ODONTOSESC, objetivando a promoção de saúde bucal e 

atendimento clínico odontológico gratuito à comunidade, 

com disponibilidade de 04 (quatro) gabinetes 

odontológicos totalmente equipados

ESCOLA ESTADUAL JESUS NAZARENO 

DE SOUZA CRUZ
_ _ 01 de Agosto de 2018 FINALIZADO ORDINÁRIO 1 MÊS

_

a parceria entre as partes para atendimento médico aos 

beneficiários do SESC e seus dependentes com a realização 

de serviços terapêuticos

INSTITUTO DE FISIOTERAPIA DO 

JOELHO E COLUNA SK LTDA- ME
28.018.741/0001-19 _ 31 de Agosto de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

_

a parceria entre as partes para atendimento médico aos 

beneficiários do SESC e seus dependentes com a realização 

de consulta médica especializada em Cardiologia.

CLÍNICA MED CENTER LTDA 07.606.090/0001-08 _ 11 de Setembro de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

_

a parceria entre as partes para a realização de serviços de 

ODONTOPEDIATRIA, DENTÍSTICA, PRÓTESE, ENDODONTIA, 

PERIODONTIA, CIRURGIA E ORTODONTIA

W. L. COMÉRCIO LTDA - ME 

(ODONTO PRIMER)
03.268.215/0001-86 _ 03 de Setembro de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

_

a parceria entre as partes para a realização de consultas 

para os comerciários e usuários do SESC e seus 

dependentes nas especialidades especificadas

CLÍNICA SÃO MATEUS 05.118.856/0001-80 _ 26 de novembro de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

_

a concessão de desconto, para os associados da 

CONVENIADA, bem como seus respectivos dependentes, 

nas taxas de serviços do restaurante, nutrição, educação, 

academia e odontologia cobrados para conveniados, nas 

atividades oferecidas pelo CONVENENTE

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL EM BOA VISTA
00.394.460/0076-69

A CONVENIADA obriga - se a doar objetos 

apreendidos para uso nas ações sociais 

desenvolvidas pela CONVENENTE

02 de outubro de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

_

a parceria entre as partes para a realização de consultas 

para os beneficiários do SESC e seus dependentes na 

especialidade de oftalmologia

FARIA, FERREIRA E CORDEIRO LTDA 

(CLÍNICA OCULISTAS ASSOCIADOS 

DE RORAIMA)

03.810.150/0001-59 _ 26 de novembro de 2018 VIGENTE ORDINÁRIO 12 MESES

_

tem por finalidade o desenvolvimento do Projeto 

ODONTOSESC, implantado no Município de Boa Vista - RR, 

objetivando a promoção de saúde bucal e atendimento 

clínico odontológico gratuito à comunidade, com 

disponibilidade de 04 (quatro) gabinetes odontológicos 

totalmente equipados.

ESCOLA MILITAR IRMÃ TEREZA 

PARODI
_ _ 01 de novembro de 2018 FINALIZADO ORDINÁRIO 1 MÊS


