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1170 A Fratezi Serviços de Saude S/s Ltda 28/02/2018 30/05/2019 Valor de R$ 110,00 a hora trabalhada, em uma média de 20 horas mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de atendimento vascular.
990 Abmcgracan Consultoria E Desenvolvimento de Sistemas E Proce 01/07/2017 30/06/2018 Valor total de R$ 251.732,99 a ser pago conforme cronograma constante no contrato. Serviço de diagnóstico, saneamento dos dados das tabelas SSMO, saneamento dos processos, saneamento do cadastro dos dados dos colaboradores ativos da Contratante e revisitação sistêmica para implantação do eSocial.
983 Ad Salitas Tecnologia Em Saúde S/s Ltda Epp 02/01/2017 31/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 15.000,00 Serviços médicos na realização de exames de Tomografia Computadorizada e Raio - X, bem como deverá realizar os laudos dos respectivos exames e coordenar os serviços da área de Radiologia.
543 Adyr Augusto da Silva Bastos 01/09/2014 31/08/2019 Valor fixo R$ 115,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos para o atendimento de paciente na Unidade de Terapia Intensiva.
485 Agecom Telecomunicações E Eletrônica Ltda 15/07/2014 31/05/2019 Valor mensal de R$ 1.423,76. Serviço de locação e manutenção de equipamentos: Tronco E1 de 30 canais, Ramais analógicos, Ramais digitais e Aparelho telefônico Digital Openstage 15 TDM.
856 Agile Healthcare Ltda - Me 15/08/2016 14/08/2019 Valor mensal e fixo de R$ 2.280,00. Serviços de manutenção preventiva e corretiva do computed radiography (CR) - equipamento para digitalizar as imagens geradas nos exames de Raio X - marca KONICA MINOLTA, modelo Regius 210
965 Air Liquide Brasil Ltda 13/03/2017 01/06/2019 Conforme utilização. Fornecimento de Gases Medicinais.
970 Air Liquide Brasil Ltda 03/04/2017 01/06/2019 Valor mensal de R$ 176,65 para manutenção preventiva; Valor de R$ 50,00 hora/homem e valor de R$2,75 por KM rodado. Manutenção preventiva e corretiva do tanque criogênico de oxigênio líquido medicinal - Capacidade de 10.000m³
967 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 01/06/2019 Valor mensal de R$ 412,00 para locação de tanque criogênico de oxigênio líquido medicinal. Locação de tanque de criogênico de oxigênio líquido medicinal.
966 Air Liquide Brasil Ltda 03/04/2017 01/06/2019 Conforme demanda. Locação de cilindros para gases medicinais.
824 Alffi Med - Comércio, Manutenção E Locação de Equipamentos M 26/04/2016 25/04/2019 Valor mensal e fixo de R$ 9.500,00. Locação de equipamentose permanentes, específicos para realização de Cirurgias Vídeo Endoscópicas.
1444 A.m Life Serviços Médicos Ltda 21/01/2019 31/05/2019 valor de R$ 114,95 a hora ambulatorial, com uma média de 30 horas mensais, além do valor de R$ 125,40 por procedimento cirúrgico.

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia pl´satica, m atendimento ambulatorial e procedimentos cirúrgicos.
1287 Amade Comercial Ltda 01/06/2018 31/05/2019 valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
1196 Amav - Atendimento Medico E Atenção A Vida S/s 01/03/2018 30/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora do plantão de 12 horas, em uma média de 10 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista para atendimento aos pacientes do pronto atendimento, enfermaria e UT, para atendimento aos pacientes do pronto socorro, enfermaria e UTI.
378 Amil Assistência Médica Internacional S.a 01/01/2013 05/04/2019 De acordo com a quantidade de colaboradores. Assistencia Médica para os Colaboradores.
553 Andre Luiz Otero Pavan 01/09/2014 31/08/2019 Valor fixo R$ 115,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva.
360 As Informática Ltda 02/04/2013 01/04/2020 Valor mensal de R$ 98,00 por equipamento. Locação de equipamentos de informática
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630 Associação Fundo de Incentivo A Pesquisa 01/08/2014 01/08/2019 Valores conforme tabela do SUS Realização de exames laboratoriais
706 Atmosfera Gestão E Higienização de Têxteis S.a. 16/09/2015 16/09/2020 Nos primeiros 12 meses o valor de R$ 1,92 o kilo de roupa suja e no 13º  mês o valor de R$ 2,10 o kilo de roupa suja. Valor mensal estimado em R$ 25.920,00

Serviços de lavanderia hospitalar, unidade de processamento de roupas de serviços de saúde envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, desde a sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas.
1280 Auto Suture do Brasil Ltda 03/09/2018 02/09/2020 Valor total conforme utilização, sendo o valor uitário de R$ 45,00 por manta. Fornecimento de produtos médico-hospitalares (Mantas Térmicas) com comodato de equipamentos. 
598 A.v.martori Ltda 14/01/2015 11/06/2019 Valor fixo R$ 110,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia otorrinolaringológica contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja, atendimento ambulatorial pré e pós cirurgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes até sua alta hospitalar.
1411 Bace Comercio Internacional Ltda - Epp 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de aparlho para tricotomia descartável.
1304 Baldassim & Seribeli Serviços Médicos Ss 10/08/2018 31/05/2019 Valor de R$ 114,95 a hora do plantão ambulatorial. para os procedimentos cirurgicos será pago os valores por categoria, sendo : Procedimentos P: R$ 261,25, Procedimentos M: R$ 522,50 e para Procedimentos G : R$ 1.045,00.

Prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia em atendimento ambulatorial e procedimentos cirúrgicos.

782 Banco Itaú S.a. 03/02/2016 11/06/2019 Serviços e Pagamentos SISPAP
1228 Baxter Hospitalar Ltda 21/12/2018 20/12/2019 Valor mensl de R$ 900,00 pela locação dos equipamentos. O produto será pago de acordo com a utilização, valor unitário de R$ 12,00.

Locação de bomba de infusão e de produtos médicos .

643 Baxter Hospitalar Ltda 09/09/2016 31/03/2019 Valor conforme utilização e tabela constante á esse contrato. Fornecimento dos medicamentos.
1150 Berton & Karouak Medicos Associados S/s 01/01/2018 31/05/2019 Valor de R$ 115,00 a hora do plantão de 12 horas, em uma média de 05 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalistas.
799 Bionexo do Brasil Ltda 10/03/2016 10/03/2019 Valor de R$ 15.000,00 para a implementação pago em 6 parcelas de R$ 2.500,00 a partir de 20/04/2016 e para disponibilização mensal da Solução o valor de R$ 1.700,00 a partir de 20/07/2016

Disponibilização de plataforma tecnológica de comércio eletrônico, denominada PLATAFORMA  BIONEXO

1331 Bit Cor Serviços Medicos E de Enfermagem Ltda Epp 21/09/2018 31/05/2019 Valor de R$ 7.500,00 por procedimento cirúrgico, em média de 08 procedimentos mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia vascular.
915 Blue Solutions Ltda - Epp 01/10/2016 30/09/2019 Valor referente de Outubro a Dezembro 2016 - Custo Zero , de Janeiro a Março 2017 - R$ 6.100,00  e de Abril a Outubro de 2017 - R$ 5.900,00 

Prestação de Serviços de: gestão técnica, suporte técnico banco de dados, suporte técnico infraestrutura lógica, serviços de NOC
1370 Bonfogo E Bonfogo Prestação de Serviços Médicos Ltda 01/09/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada, por uma média de 08 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista, para atendimento aos pacientes do pronto atendimento, enfermaria e UTI.
581 Brothers Serviços Medicos Ltda 17/11/2014 17/11/2019 Valores por tipo de ambulância conforme por utilização, esses valores constam em contrato. Serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte básico e suporte avançado (UTI Móvel)
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1460 Brslimeira Atendimento Móvel de Urgência E Emergência Ltda 01/03/2019 28/02/2021 Valor de acordo com a utilização e tabela descrita á proposta. Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulãncia de suporte básico e suporte avançado ( UTI Móvel).
724 Cafeteria da Terra Comércio de Alimentos Ltda - Me 15/12/2015 16/06/2019 Valor mensal de R$ 1.300,00 Cessão remunerada de uso de espaço, incluindo reforma, instalação e explocração comercial dos serviços de lanchonete para colaboradores e usuários.
1068 Canon Medical Systems do Brasil Ltda. 01/11/2017 31/10/2019 Valor fixo de R$ 5.420,00 para esse contrato Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças e com fornecimento de mão de obra, para o equipamento de angiografia, da marca Toshiba, modelo INFX 800V, série W4F13Z2032.
851 Cardioimagem - Centro de Diagn. E Terap. Cardiovascular Ltda 01/06/2016 31/05/2021 Ecocardiograma Transtorácico R$ 300,00; Ecocardiograma Transesofágico R$ 500,00 e Ecocardiograma com Estresse Famacológico R$ 500,00

Serviços médicos na especialidade de Cardiologia para realização de exames ecocardiograma transtorácico, ecocardiograma transesofágico e ecocardiograma com estresse farmacológico.
542 Cardiovision Serviços Medicos S/s 01/09/2014 31/08/2019 Valor fixo R$ 115,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva.
531 Carminatti Serviços Médicos Ss 21/04/2019 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada, em uma média de 12 horas de palhantões mensais. Prestação de serviços médicos e atendimento aos pacientes da Unidade de Terapia Intesiva.
796 Carmona & Molinari Serviços Médicos Ltda. 01/03/2018 01/03/2021 Valor de R$ 110,00 por hora trabalhada para o atendimento ambulatorial e R$ 500,00 por procedimento cirúrgico realizado. Serviços médicos na especialidade de cirurgia vascular
770 Casa Tempero Alimentação Ltda 18/01/2016 17/01/2021 Valores constates em tabela no Contrato, conforme consumo. Serviços de nutrição com fornecimento de alimentação aos pacientes, acompanhantes de pacientes e funcionários.
927 Cauj - Centro de Andrologia E Urologia de Jundiaí - S/s 01/01/2017 31/05/2019 Valor de R$ 110,00 por hora trabalhada. Serviços médicos na especialidade de urologia para os pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.
525 Ccr Serviços Médicos Ltda 01/08/2014 31/07/2019 Valor mensal de R$ 15.000,00 no primeiro mês de prestação de serviço, a partir de setembro de 2014, o valor mensal passará a ser R$ 25,000,00.

Serviços médicos na especialidade de radiologia.

355 Centro de Integração Empresa Escola - Ciee 20/04/2013 30/06/2021 R$ 60,00/ estudante. A partir de 01/03/2015 o valor mensal será de R$ 65,00. A partir de 01/03/2016 o valor mensal R$ 72,00
Realização de programa de estágio de estudantes

364 Centro de Integração Empresa Escola - Ciee 22/04/2013 30/06/2021 Valor de 135,00 por jovem aprendiz. O Hosptial Regional de Jundiaí, vem a fazer parte deste contrato a partir do 1º Termo Aditivo.
Convênio para desenvolvimento de atividades conjuntas para a promoção e integração no mercado de trabalho de jovens aprendizes.

629 Cezario & Sousa Serviços Medicos Ltda 01/10/2014 31/05/2019 Valor Fixo R$ 110,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral, contemplando atividades assitenciais no atendimento horizontal, ou seja atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.
1412 Cirurgica Fernandes Com. Rep. Mat. Cir. Hosp. Ltda 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais médico-hospitalares de infusão e perfuro cortante.
1414 Cirurgica Kd Ltda 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização de tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais médico-hospitalares de infusão e 
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perfuro cortante (seringa e agulha).

1273 Cirurgica Kd Ltda 01/08/2018 01/02/2019 Valor da caixa de R$ 14,20. Fornecimento de luvas
653 Ciscre Importortação E Distribuição de Produtos Médicos Ltda 06/05/2015 05/05/2019 Valor de R$ 3.600,00. Empréstimo em regime de comodato dos equipamentos: Gasometria e No Break.
538 Clinica Cavalcanti - Assistencia Medica S/s 01/09/2014 31/08/2019 Valor fixo R$ 115,00, por hora trabalhanda, sendo no máximo 720 horas mensar a serem realizadas. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva.
869 Clinica de Ginecologia E Obstetricia Nativita Ltda 01/02/2018 31/05/2019 Valor fixo de R$ 2.800,00 para realização do plantão de 28 horas mensais Prestação de serviços médicos na especialidade de controle de infecção hospitalar para o atendimento aos pacientes do ambulatório e centro cirúrgico, em escala de trabalho a ser elaborada e aprovada.
600 Clinica Dr. Wandir Schiozer S/s 01/09/2014 31/08/2019 Valor fixo de R$ 110,00 por hora trabalhada, sendo, no máximo, 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos prestados na especialidade de cirurgia plástica, contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja, atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.
801 Clínica Falcão Serviços E Assessoria Médica Ltda. 11/03/2016 13/03/2021 Valor de R$ 115,00 a hora trabalhada. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da UTI 
1152 Clinica Medica Lucisano Bin S/s 01/01/2018 31/05/2019 Valor de R$ 115,00 a hora do plantão de 12 horas, em uma média de 8 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista e UTI.
1244 Clinica Medica Medcardio Ltda - Me 18/06/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada em média de 84 horas mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia aos pacientes da unidade de terapiac intensiva.
1371 Clinica Medica Nefrointe Ltda 15/10/2018 30/05/2019 Valor de R$ 120,17a hora trabalhada, por média de 06 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista, para atendimento aos pacientes da UTI.
1302 Clinica Medica Santos E Marçal Ltda - Me 21/07/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora do plantão de 12 horas, em uma média de 08 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalistas para atendimento aos pacientes do pronto atendimento.
590 Clinica Ortopédica Jundiaí Ltda 01/09/2014 31/05/2019 Valor fixo R$ 110,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia ortopédica, contemplando atividades assitenciais no atendimento horizontal, ou seja atendimento pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.
1344 Clinica Otorrinolaringologica Jardim Bonfiglioli Ltda 21/09/2018 31/05/2019 Valor de R$ 114,95 a hora trabalhada no ambulatório e R$ 261,25 por procedimento cirúrgico realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de otorrinolaringologia, inclusive procedimentos cirúrgicos.
663 Clinica Pediatrica de Alphaville S/s Ltda 01/01/2015 31/05/2019 Valor fixo R$ 110,00 por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral, contemplando assistenciais no atendimento horizontal, ou seja atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.
647 Clínica São Pedro Serviços Médicos Sociedade Simples Ltda 01/03/2015 31/05/2019 O valor pago pelos serviços prestados será de R$ 110,00 por hora trabalhada. Serviços médicos na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja, atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico,
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 procedimento e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.

1267 Clínica Serviços Medicos Cardiológicos de Jundiaí 01/07/2018 31/05/2019 Valor de R$ 5.000,00 para o plantão de sobreaviso, com uma média de 10 visitas semanais, além do valor de R$ 114,95 a hora trabalhada no ambulatório, com uma média de 4 horas semanais.

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia cardíaca ( visitas diáris, inclusive aos finais de semana e feriados, englovando avaliações cardíacas, tais como angiolastia e cateterismo), inclusive serviços de sobreaviso, para pacientes dp ambulatório., bem como serviços de sobreaviso, em escala de trabalho a ser elaborada e aprovada.
1221 Cm Hospitalar Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme demanda e tabela descrita ao contrto Fornecimento de fraldas descartáveis.
1268 Cm Hospitalar Ltda 01/06/2018 30/03/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamentos para atendimento médico-assistencial.
1155 Cm Hospitalar Ltda 01/10/2018 30/09/2019 valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de linha têxtil para atendimento médico assistencial (ataduras, compressas de gazes, malhas tubulares e ataduras gesso)
499 Colsan Associação Beneficente de Coleta de Sangue 01/09/2014 28/02/2019 Valor mensal de R$ 35.000,00. Serviços de Hemoterapia - nível agência transfusional.
1269 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 01/06/2018 30/03/2019 valor de acordo com a utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamento
1291 Comercial Lux Clean Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
861 Conforlab Engenharia Ambiental Ltda. 01/10/2016 30/09/2019 Valor mensal e fixo de R$ 480,00, para esse contrato. Serviços de tratamento químico dos sistemas de água gelada.
1002 Conforlab Engenharia Ambiental Ltda. 01/08/2017 31/07/2019 Valor mensal e fixo de R$ 840,00 Serviços de tratamento químico de água destinada ao consumo humano.
1266 Controlid Industria, Comercio de Hardware E Serviço de Tecno 01/08/2018 31/07/2021 Valor mensal de R$ 582,00 referente a manutenção e suporte técnico de 02 relógios de ponto, sendo o valor unitário de R$ 291,00.

Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de equipamentos da marca Control ID.
1015 Cortical Campinas Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda. 01/08/2017 31/07/2019 Sem ônus Comodato de Equipamentos de materiais cirúrgicos.
1016 Cortical Campinas Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda. 01/08/2017 31/07/2019 Valores expressos em Tabela existente ao Contrato, faturamento conforme demanda. Fornecimento de Materiais Especiais e OPME's
1078 Costa & Cunha Serviços Médicos Ltda Me 01/09/2017 31/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 8.000,00. Prestação de serviços médicos na especialidade de controle de infecção hospitalar, para os pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.
1159 Craf Serviços Medicos S/s Me 12/01/2018 30/05/2019 Valor de R$ 115,00 a hora do plantão de 12 horas, em uma média de 6 plantões mensais. Prestação de Serviços de hospitalista para os pacientes do pronto socorro, enfermaria e UTI.
1433 Cristalia Produtos Quimicos E Farmaceuticos Ltda. 01/12/2018 30/11/2019 Valor de acordo com a utilização e tabela descita à esse acordo. Fornecimento de medicamentos
1154 Daltech Compressores Ltda 01/02/2018 31/01/2020 Valor mensal de R$ 1.550,00, para esse contrato. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central de ar, composta por 2 compressores, 2 secadores por absorção e 1 painel elétrico, bem como uma central á vácuo, composta por 2 bombas de vácuo e  painel elétrico.
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1473 Danresa - Security Solutions Ltda 12/04/2019 11/04/2024 Valor recorrente de 60 meses pela Westcon Brasil (Contrato IRSSL Nº 1471), através de nota de débio de locação. Implantação e o fornecimento de suporte técnico em equipamentos de informática 
982 Dantas Monteiro Serviços Médicos 01/03/2017 31/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 5.500,00 Serviços médicos na realização de exames de tomografia computadorizada, ultrassonogragia e Raio-X, bem como realizar os laudos dos respectivos exames.
1350 Dec Solution Eireli Epp 20/09/2018 19/03/2020 Valores rateados entre as unidades, sendo que o HRJ pagará o valor total de R$ 39.351,00 parcelados em 6 pagamentos de R$ 6.558,50.

Prestação de serviços de reestruturação de cabeamento de rede.
1275 Diogo Alexandre Mancini Epp 20/06/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada por um plantão de 12 horas. Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia para atendimento dos pacientes da UTI.
1145 Directsat Provedor de Acesso A Redes de Telecomunicações Eir 14/05/2018 13/05/2020 Valor mensal de R$ 5.200,00 mais a taxa de instalação para conexão fibra no valor de R$ 4.000,00 que será pago em parcela única e a taxa de instalação para  conexão rádio será no valor de R$ 2.000,00 que será pago em parcela única.

Prestação de serviços de fornecimento e manutenção de 02 links, sendo 01 de fibra ótica e 01 de rádio, com velocidade de 20MB cada.
1139 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 25/06/2018 24/06/2020 Valor total de R$ 7.814,744 ( ref. à 100 licenças no valor de R$ 3.250,00 + Rateio do Servidor R$ 4.564,44 ) + o valor ref. à instalação a ser pago somente no 1º mês de R$ 755,56.

Prestação de serviços de hospedagem, suporte, manutenção em Data Center e outsourcing de gestão de infraestrutura para o sitema Tasy da Philips.
1356 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 22/10/2018 21/10/2020 Valor de R$ 858,60 para a quantidade de 50 contas. Prestação de serviços de disponibilização de contas de e-mail Exchange Basic com 50 GB de espaço de cada conta.
1288 Dj Plasticos Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme demanda e tabela descrita ao contrato. Fornecimento de produto ( Bobina plástica picotada ).
1385 Doctor Tis Tecnologia da Informação Em Saude Ltda 01/10/2018 30/09/2021 Valor total de R$ 1.950,00 rateado entre as unidades, sendo que o HRJ pagará o valor mensal de R$ 585,00 referente a locação do Storage mais R$ 1,55 por laudo armazenado e R4$ 0,25 por gigabytes mensal excedente.

Prestação de Serviços de Implantação e locação de um sistema de comunicação e arquivamento de imagens chamado Dr. Nuvem - Pacs, o qual possui tecnologia de imagens médicas que oferece armazenamento remoto ou local, a fim de proporcionar a emissão de laudos de forma remota e assertiva.
928 Dqa Serviços Médicos - Eireli 01/03/2017 31/05/2019 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada. Serviços médicos, hospitalistas para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva e Enfermaria.
746 Drager Ind. Com.ltda 01/12/2015 31/05/2019 Valores retificados,primeiros 12 meses iniciais, o valor mensal e fixo total de R$ 7.186,02, sendo R$ 5.726,25 referente aos serviços de manutenção preventiva com as calibrações e cerficações de segurança elétrica dos equipamentos e R$ 1.459,77 referente as peças para manutenção preventiva. A partir do 13º mês de vigência ddo contrato até o 24º mês o valor mensal e fixo total de R$ 8.767,08, mantendo R$  5.726,25 referente aos serviços de manutenção preventiva com as calibrações de segurança elétrica dos equipamentos e R$ 3.040,83 referente as peças para a manutenção preventiva, para esse 1º termo aditivo 

Serviços técnicos de manutenção preventiva, com fornecimento de mão de obra e peças, bem como serviços de calibração e certificação de segurança elétrica dos equipamentos da marca Drager

1175 Drmed Radiologia Ltda 21/03/2018 30/05/2019 Valor mensal de R$ 7.500,000. Prestação de serviços médicos na realização de exames de raio X, ultrassom e tomografia computadorizada, bem como a 
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realização de protocolos e laudos dos respectivos exames. 

1413 Dupatri Hosp.coml Ltda. 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais médico-hospitalares de infusão e perfuro cortante.
1294 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação Exportação Ltda 01/06/2018 30/03/2019 valor conforme ultilização e tabela descrista á esse acordo. Acordo comercial de fornecimento de medicamentos.
733 Eagle Entregas Rápidas Ltda - Me 09/11/2018 30/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 2.000,00, Serviços de entrega e coleta de pequenas cargas e volumes por meio de motocicletas, dotadas de baús conforme a legislação vigente, denominado serviços de motofrete, com condutores devidamente habilitados e uniformizados, conforme legislação específica, portando comunicação móvel (rádios ou celulares).
1074 Eder Massucato Eireli - Me 01/01/2018 30/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora do plantão de 12 horas, em uma média de 08 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista para atendimento aos pacientes do pronto socorro, enfermeria e UTI.
1227 Edwards Lifesciences Com.ind de Prod Med.cir Ltda 01/07/2018 30/06/2019 Valor de acordo com consumo de produtos fornecidos mas com o consumo mínimo de 4 unidades de um dos 3 primeiros itens descritos em tabela á esse contrato.

Fornecimento de produtos e comodato de equipamentos médico-hospitalares.  
597 Egídio Serviços Médicos Ltda 01/09/2014 11/06/2019 Valor fixo R$ 110,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia otorrinolaringológica, contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja, atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.
1158 Endotecnica Com. E Assist. Tec. de Equip. Medicos Ltda - Epp 12/03/2018 11/03/2020 Valor mensal e fixo de R$ 4.300,00 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de endoscópios, conforme relação descrita em tabela à esse contrato.
1289 Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - Me 01/06/2018 30/11/2019 Valor de acordo com tabela descrita á esse contrato. Fornecimento de produtos (saco plástico).
926 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas Ltda 01/03/2018 28/02/2020 Valor mensal de R$ 3.246,96, sendo o primeiro faturamento a partir de abril/2018. Licença de uso de software destinado a gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes de alta complexidade Epimed Monitor UTI
578 Eppolix Tratamento de Residuos Especiais Ltda 23/12/2016 31/05/2019 A partir de 23/12/2017 o valor de R$ 2,32 por quilo de resíduo pela coleta, transporte, tratamento e disposição dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A e E; o valor de R$ 5,48 por quilo pela incineração dos resíduos de serviços de saúde do grupo B e o valor de R$ 332,89 de taxa de coleta e transporte. Valores para o 3º termo aditivo.

Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos materiais classificados como resíduos do Grupo A, Subdivídidos em A1, A2, A3 e A4, resíduos do grupo B e resíduos do grupo E.

1536 Er Hidraulica E Eletrica Ltda Me 01/06/2019 30/09/2019 Valor fixo e irreajustável de  R$ 61.980,00. Prestação de serviços ´por empreitada para execução de obra na área dos geradores de energia e adequação do abrigo de resíduos.
1309 Ergolife Industria E Comércio de Equipamentos Para Ginástica 10/09/2018 09/09/2020 Valor mensal e fixo de R$ 550,00 Locação de 01 esteira ergométrica eletrônica profissional com inclinação, marca Egolife e 01 vicicleta ergométrica magnética horizontal Special, marca Ergolife.
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797-b Escolas Padre Anchieta Ltda 28/03/2016 28/03/2021 Sem ônus Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes no ensino fundamental, médio e técnico.
1293 Estoque Express Distribuidora Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Calor conforme utilização e tabela descrita ao acordo. Fornecimento de materiais, conforme descritos em tabela ao contrato.
1292 Estoril Prod E Comercio de Produtos de Toucador 01/06/2018 31/05/2019 Valor por peça de R$ 0,18, sendo que o consumo poderá variar de acordo com a necessidade. Fornecimento de Produto (Sabonete Glicerina 15G).

1341 Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. 25/07/2018 30/03/2019 Valor de acordo com o consumo e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamentos
844 F & G Serviços Médicos Ltda 03/06/2016 31/05/2019 Valor de R$ 110,00 por hora trabalhada. Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.
709 Faculdade de Medicina de Jundiaí 01/09/2015 31/05/2019 Sem ônus Desenvolvimento de ações de cunho técnico, científico, social e cultural visando ampliar a integração entre os profissionais e colaborar na formação de recursos hymanos em saúde, através de estágios monitorados.
700 Fager Serv. Com. E Ind. de Grupo Moto Geradores E Equip. Ele 01/09/2015 31/08/2020 Valor mensal e fixo de R$ 895,00 Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva srm fornecimento de peças e com  e com fornecimento de mão de obra para 2 equipamentos Maquigeral Perkins 2506, mais especificações vide contrato.
565 Farmavida Jundiaí Ltda. 21/10/2014 10/06/2019 Faturamento de acordo com faturamento realizado mensalmente. Fornecimento de medicamentos e perfumarias.
923 Fbn Serviços Médicos Ltda. 01/01/2017 31/05/2019 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada Serviços médicos clínicos, hospitalistas na enfermaria.
764 Felipe Pasqualino - Me 01/01/2016 31/12/2020 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva.
1421 Ferreira & Freitas Serviços Médicos S/s 15/10/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada. Prestação de serviços médicos na UTI.
596 Fisiolex - Serviços de Fisioterapia E Reabilitação S/s Ltda 01/12/2014 30/11/2019 Valor mensal e fixo de R$ 22.000,00. Serviços em fisioterapia para o atendimento dos pacientes da UTI.
1185 Flavia de Deus Santos Alves 06/04/2018 05/04/2020 Valor mensal e fixo de R$ 1.183,00. Locação de 14 aparelhos purificadores de água da marca Soft Plus ou Spft Star, cor branca, fabricado pela empresa Everest, os quais serão instalados.

Flavia de Deus Santos Alves 06/04/2018 05/04/2019 Valor mensal e fixo de R$ 1.183,00. Locação de 14 aparelhos de purificadores de água da marca Soft Plus ou Soft Star, cor branca, fabricado pela empresa Everest, os quais serão instalados no Hospital.
1239 Fresenius Kabi Brasil Ltda 28/06/2018 27/06/2020 Valor mensal de R$ 900,00. Fornecimento de produtos ( Ext Imgectomat PE 1,, 150 CM LL e Seringa 50ML Luer Lock Terumo).
1229 Fresenius Kabi Brasil Ltda 28/06/2018 27/06/2020 Valor mensal de R$ 570,00. Locação de equipamento ( Injectmat Tiva Agila BR)
1353 Fresenius Medical Care Ltda 11/01/2019 10/01/2022 Valor mensal e fixo de R$ 8.070,00, sendo o valor unitário de R$ 2.690,00 Locação de 06 equipamentod de fabricação de Fresenius medical care Deutschland Gmbh, sendo 03 máquinas modelo 4008S V10 220V novos e sendo 03 equipamentos modelo AquaUno cartucho 220V novos.
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1238 Gabriel E Thomazeski Serviços Médicos S/s Ltda 18/06/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada, em uma média de 8 plantões mensais, sendo que será considerada a carga horária de 12 horas por plantão.

Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia aos pacientes da terapia intensiva.
1262 Galizoni & Mendes Serviços Medicos Ltda - Me 21/05/2018 31/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 3.860,00 referente aos plantões de sobreaviso , além do valor de R$ 150,00 por sessão de hemodiálise realizada.

Prestação de serviços médicos na especialidade de nefrologia, englobando procedimentos de hemodiálise, inclusive plantões de sobreaviso, média de 12 visitas mensais.
773 Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda 13/04/2016 13/04/2020 Valor de R$ 3,10 / kg, o faturamento será de acordo com a utilização.Informação referente ao Contrato valor a ser pago R$ 3,46 A partir de 15/08/2016.No período de 07/12/2016 a 22/01/2017 o valor pago foi de 4,05 devido a comun icação tardio da empresa impossibilitando a negociação.Informação referente ao Contrato valor a ser pago R$ 3,82 A partir de 23/01/2017.

Fornecimento de GLP e comodato de tanque e central de gás completa 

1342 Gaucho Entulho Ltda. 01/11/2018 31/10/2019 Valor de R$ 170,00 por caçamba estacionária. Locação de caçambas estacionárias de 5,0 m, com permanência de 12 dias cada locação.
1346 Genesio A. Mendes E Cia. Ltda 07/05/2018 30/03/2019 Valor de acordo com a utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamentos
976 Global Empregos Ltda. 20/06/2017 19/06/2019 Taxa equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o salário de admissão, com acréscimo dos encargos fiscais de 16,75% (dezesseis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) sobre o total da nota fiscal.

Serviços de recrutamento e seleção de funcionários efetivos.

984 Global Serviços Ltda. 20/06/2017 19/06/2019 Valor de 14% (quatorze por cento), sobre a soma total da remuneração bruta paga ao (a) trabalhador (a), acrescido das despesas de encargos trabalhistas e previdenciários.
Seleção e fornecimento de mão de obra temporária.

1343 Gonzales & Monterroza Serviços Médicos Ltda 21/09/2018 31/05/2019 Valor de R$ 7.500,00  por procedimento cirúrgico, com uma média de 08 procedimentos mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia vascular.
853 Gracil Serviços Médicos Ltda. 01/06/2016 31/05/2021 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada. Serviços Médicos de clínicos, hospitalistas.
968 Gtplan Prestação de Serviços de Informática Ltda 25/04/2017 24/04/2019 Valor mensal total de R$ 10.000,00 durante os 12 primeiros meses a ser pago: R$ 4.000,00; HMJ; R$ 3.000,00 HGG; R$ 3.000,00 HRJ. Valor mensal total de R$ 6.600,00 a partir do 13º mês a ser pago: R$ 2.200,00 HMJ; R$ 2.200,00 HGG; R$ 2.200,00 HRJ

Disponibilização da PLATAFORMA GTPLAN pela GTPLAN para o HOSPITAL que terá o direito de uso oneroso, intransferível e não exclusivo

753 Guilherme Ota Voss - Epp 01/12/2015 30/11/2020 Valor de 115,00 por hora trabalhada. Serviços médicos para atendimento dos paciente da Unidade de Terapia Intensiva
1249 Guilherme Ramos Rosario Eireli 18/06/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada, em média de 84 horas mensais. Prestção de serviços médicos na especialidade de cardiologia.
1248 Hidrolabor Laboratório de Controle de Qualidade Ltda 01/08/2018 31/07/2019 Valor mensal de R$ 2.861,00. Prestação de serviços de coletae análise microbiológica da água, de acordo com detalhamento da proposta comercial nº 2941/2018-1.
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523 Hosp Pharma Manipulação E Suprimentos Ltda 10/10/2014 09/10/2019 Vide tabela fornecida na cláusula quarta constante no contrato. Fornecimento de nutrição parenteral.
1310 Ibes Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda 10/07/2018 09/07/2020 Valor total de R$ 20.600,.64, divididos em 24 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 858,36 correspondente a visita de manutenção ordinária, além do valor de R$ 1.666,70 pagos diretamente para a ONA.

Prestação de serviços de manutenção para fins de acompnahamento da Certificação da Acreditação baseada unicamente nas Normas da ONA e no Manual Brasileiro de Acreditação - ONA.
618 Ictus Serviços Médicos S/s 01/01/2015 31/12/2019 Valor fixo R$ 115,00, por hora trabalhada, sendo, no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos de clínicos, hospitalistas, para atendimento do Pronto Atendimento e Enfermaria.
1274 Infojobs Brasil Atividades de Internet Ltda 20/07/2018 19/07/2019 Valor de R$ 16.596,00, onde será pago em 6 parcelas. Prestação de serviços de recrutamento e seleção através da plataforma PandaPé Lite Anual Lider.
1345 Instituto de Cardiologia E Ritmologia do Estado de Sp Ltda 20/07/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17  a hora trabalhada. Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia para atendimento aos pacientes da UTI.
1349 Instituto de Cirurgia Mini Invasiva - Icimi S/s 21/09/2018 30/05/2019 Valor de R$ 114,95 a hora ambulatorial trabalhada, além de R$ 428,45 por procedimento cirurgico. Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia gera, englobando atendimento ambulatorial, pré e pós cirúrgico.
821 Instituto de Diagnostico Cardiovascular S/s Ltda 01/04/2016 11/06/2019 Cateterismo Cardíaco - R$ 768,40Angioplastia Coronariana sem Stent R$ 2.666,74Angioplastia Coronariana com Stent R$ 4.802,97Angioplastia Primária R$ 4.983,37.

Serviços médicos na especialidade de cardiologia vascular.

625 Intersmart Com.  Imp. Exp. Equip. Eletr. Sa 27/04/2015 26/04/2020 Valor total de R$ 405.875,61 Aquisição de equipamentos de informática da marca DELL com garantia de 5 anos - 4 X 7 X 24 (suporte técnico de atendimento) 
1246 Isomedical Comercial Ltda 01/07/2018 30/06/2019 Valor de acordo com tabela em contrato Consignado de materiais médico-hospitalares referente a materiais utilizados no equipamento de Balão Intra-Aórtico. 
1217 Isotec Tecnologia Médica Ltda 01/07/2018 30/06/2019 Valor mensal e fixo de R$ 5.500,00. Locação de Sistema de Bombeamento Intra-Aórtico Auto cat2 Wave.
1250 J.g.d. Serviços Medicos S/s 18/06/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada, em média de 72 horas mensais. Prestação de serviços médicos e atendimento aos pacientes da Unidade de terapia Intensiva.
1184 Jk Ar Condicionado, Eletrica E Climatização Industrial Ltda 01/05/2018 30/04/2019 valor mensal e fixo de R$ 9.500,00. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos relacionados à esse contrato.
505 Jmrh Assessoria de Informações Cadastrais Ltda - Me 15/09/2014 15/09/2019 Valor de R$ 10,50 por consulta. Prestação de serviços de levantamentos de informações cadastrais de pessoas físicas para o IRSSL e filiais. Assessoria de informações para o RH do IRSSL.
1048 Johnson E Johnson Indústria E Comércio de Produtos Para Saúd 20/08/2018 19/08/2020 Valor conforme demanda e tabela descrita ao contrato. Fornecimento de produto (conforme tabela anexa).
1203 Jrmedic Comercio E Assistencia Tecnica Ltda. Epp 23/04/2018 22/04/2019 Valor conforme tabela prevista na cláusula 1.1.1. Prestação de serviços de calibração e tese de segurança elétrica nos equipamentos médicos hospitalares.
587 Jundiai Serviços Medicos 01/09/2014 31/05/2019 Valor fixo R$ 110,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas, e R$ 33,00, por hora para o plantão a distância.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral, contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal pré e pós cirúrgico e acompanhamento dos pacientes 
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internados até sua alta hospitalar.

1020 Kleber Henrique Ferreira 23/08/2017 11/06/2019 Valor mensal e fixo de R$ 470,00 para locação de 4 impressoras marca zebra GT800 e 1 impressora marca Bematech MP4200TH. 
Locação de impressoras térmicas destinados para impressão de senha de atendimento, etiquetas e pulseiras com identificação do paciente.

1081 Kon Tato Comercial Ltda - Epp 01/11/2017 31/10/2019 Valor mensal e fixo de R$ 2.000,00. Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças e com fornecimento de mão de obra, para 01 equipamento aparelho de RX fixo, da marca Sawae, modelo Altus 543 HF.
639 Konimagem Comercial Ltda 14/01/2015 13/01/2020 Valor conforme consumo, tabela constante em contrato. Contrato de fornecimento de produtos e comodato de bomba injetora e aquecedor de contraste.
1194 Lais de Oliveira Toledo Serviços Médicos - Eireli 01/04/2018 30/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora do plantão de 12 horas, em uma média de 10 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista e UTI para atendimento aos pacientes do pronto socorro, enfermeria e UTI.
1165 Lcpolli & Polli Serviços Medicos Ltda 01/02/2018 31/05/2019 Valo de R$ 115,00 a hora do plantão de 12 horas, em uma média de 8 plantões mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista para o atendimento dos pacientes do pronto socorro, enfermaria e UTI.
980 Ldm Equipamentos Ltda 01/06/2017 31/05/2019 Valor mínimo mensal por equipamento de R$ 1.984,00, sendo o preço unitário do detergente enzimático de R$ 248,00 e quantidade mínima de 08 unidades.

Comodato de 01 lavadora Ultrassônica Prosonic 5020 nova, Nº de série 000829010, com entrada de água e detergente automática e capacidade para 22,5 litros e até 8 canulados, mediante consumo dos saneantes ( insumos/materiais) da Labnews.
1161 Let Serviços Medicos S/s 01/02/2018 30/05/2019 Valor mensal de R$ 5.075,00 pela carga horária de 20 horas mensais. Prestação de serviços médicos na especialidade de nutrologia, sendo responsável pela nutroterápica, em caráter preventivo, terapêutico e profilático, para atendimento aos pacientes internados.
1306 Lg Consultoria Medica Limitada - Me 21/05/2018 31/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 2.560,00 por uma média de 6 visitas mensais, além de R$ 150,00 por sessão de hemodiálise. Prestação de serviços médicos na especialidade de nefrologia, inclusive serviços de sobreaviso e realização de sessões de hemodiálise.
409 Lider Saúde Ocupacional Ltda 02/12/2013 25/11/2019 Valores de acordo com a Tabela constate a este contrato. Serviços técnicos na área de medicina do trabalho para implantação e coordenação do Programa Médico de Saúde Ocupacional de acordo com a Norma Regulamentar NR7 e do Programa  de Prevenção de Riscos Ambientais de acordo com a norma NR9 e ambos em concordância com a Norma Regulametadora NR32.
593 Lifasa - Clinica Medica Ltda 01/08/2014 31/05/2019 Valor fixo de R$ 110,00 por hora trabalhada, sendo, no máximo, 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia urológica, contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados. até sua alta hospitalar.
867 Lta Higaki Ltda - Me 01/08/2016 31/07/2021 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada Serviços médicos, clínicos, hospitalista.
475 Luandre Temporários Ltda 01/06/2014 31/05/2019 Vide tabela constate em contrato. Serviços de recrutamento, triagem e seleção de pessoal 
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especializado no mercado de trabalho para realização de tarefas nas unidades.

1330 Lumia Serviços Médicos S/s 15/09/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada.  Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista para atendimento aos pacientes do pronto atendimento, enfermaria e UTI.
658 Lupa Serviços Médicos S/s Ltda 01/04/2015 11/06/2019 Valor de R$ 110,00 por hora trabalhada. Serviços médicos na especialidade de cirurgia vascular.
1242 M. L. Julio - Manutenção - Me 01/01/2019 10/07/2019 Valor mensal e fixo de R$ 4.500,00. Locação de 01 sistema de hipotermia e hipertemia, modelo Medi-Therm, marca Gaymar, número de série M0069, o qual acompanha como acessórios 01 colchão adulto reutilizável e 01 sensor e 01 sensor adulto reutilizável.
642 Major Assistência Médica S/s 01/02/2015 31/05/2019 A partir de 01/09/2017 o valor pago pelos serviços prestados será de R$ 110,00 por hora trabalhada no atendimento ambulatorial e R$ 410,00 por cirurgia efetivamente realizado no centro cirúrgico, sendo inluso também a prestação de serviços para a gestão da equipe de cirurgia geral, visists, plantões de sobreaviso e disponibilidade para eventuais intercorrências ao valor mensal de R$ 17.000,00 para o 2º termo aditivo.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral, contemplando ativifdades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja, atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.

609 Major Assistência Médica S/s 01/02/2015 31/01/2020 Valor fixo de R$ 110,00 por hora trabalhada para atendimento presencial, sendo, no máximo, 720 horas mensais a serem realizadas e o valor de R$36,67 por hora para o plantão a distância

Serviços médicos para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia.

931 Maltoni & Caccia - Serviços Médicos S/s 01/01/2017 31/05/2019 AValor de R$ 110,00 por hora trabalhada. Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.
704 Mandic S.a. 24/08/2015 23/08/2019 Valor total de R$ 234,18 Licenciamento de software relativo a soluções de tecnologia em nuvem e o licenciamento outros softwares, tudo de acordo com as condiçoes e modalidades descritas na proposta comercial.
1311 Matos & Alves Clinica Medica Ltda 01/08/2018 31/05/2019 Valor de R$ 114,95 a hora do plantão ambulatorial. Para procedimento cirúrgico o valor será de R$ 522,50 por procedimento. Para o período de até 24 horas de sobreaviso o valor será de R$ 300, por uma média de 08 visitas ao mês.

Prestação de serviços médicos na especialidade de vascular em atendimento ambulatorial, inclusive serviços de sobreaviso e procedimetos cirúrgicos.
1332 Max Med Sociedade Medica Ltda 21/07/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17a hora trabalhada. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista para atendimento aos pacientes do pronto atendimento, enfermaria e UTI.
575 Mb Leao Clinica Medica Ltda 01/10/2014 30/09/2019 Valor mensal variável: R$ 5.980,00. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da UTI.
1166 M.c Urgencia E Emergencia Medica S/s 01/01/2018 31/05/2019 Valor de R$ 110,00 a hora de ambulatório trabalhada e R$ 410,00 por procedimento realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral, para antendimento ambulatorial, pré e pós cirúrgico, bem como procedimentos cirúrgicos, para atendimento aos pacientes do pronto socorro, enfermeria e UTI, emm escala de trabalho.
1361 Medi House Indústria E Comércio de Prods.cirúrgicos E Hospit 01/10/2018 30/09/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de linha têxtil para atendimento médico assistencial (ataduras, compressas de gazes, malhas tubulares 
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e ataduras gesso)

1247 Medical Camp Equip E Prod Med Hosp Ltda 01/07/2018 30/06/2019 Valor  de acordo com tabela em contrato. Consignação dos produtos relacionados em tabela constante ao contrato.
1117 Med-one Produtos Médicos Ltda - Epp 02/10/2017 01/10/2018 Valor mensal e fixo de R$ 5.000,00, para esse contrato. Locação de dois uretroscópios semirrígidos.
738 Mercante & Kaminagakura Serviços Médicos Ltda 03/11/2015 31/05/2019 Valor de R$ 110,00 por hora trabalhada / sendo estimado 75 horas mensais - Valor mensal estimado de R$ 8.250,00 Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral
1204 Microbiotecnica Centro de Ass. Em Higiene Ambiental S/s Ltda 02/05/2018 01/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 1.380,00, conforme detalhado na cláusula 4. Prestação de serviços de análises da qualidade do ar interior de ambientes climatizados, conforme detalhado a esse contrato e proposta comercial. 
1255 Mola Serviços Medicos Ltda 01/07/2018 31/05/2019 Valor de R$ 7.500,00 por procedimento cirúrgico, além do valor de R$ 114,95 a hora ambulatorial trabalhada. Prestação de serviços na especialidade de cirurgia cardiaca.
602 Mourad E Novachi Médicos Associados S/s 01/08/2014 31/05/2019 Valor fixo de R$ 110,00 por hora trabalhada, sendo, no máximo, 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia vascular, contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta.
579 Mpfl - Serviços Médicos S/s 01/12/2014 30/11/2019 Valor fixo R$ 115,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva.
1282 Multi Life Diagnosticos Por Imagem Eireli 01/05/2018 31/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 15.000,00 Prestação de serviços médicos na realização de exames de raio X, ultrassom e tomografia computadorizada, bem como a realização de protocolos e laudos dos respectivos exames.
586 Neto & Kato Medicina Diagnostica 01/09/2014 31/08/2019 Ovalor por exame realizado conforme lista de procedimento da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). Serviços laboratoriais de patologia cirúgia e citopatologia.
1245 Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda 20/06/2018 19/06/2020 Valor de total de R$ 132.000.,00, divididos em 24 parcelas de R$ 5.500,00 Compra de 01 máquina CEC - Circulação extra corpórea; 01 módulo de cardioplegia; 01 misturador de gases e 01 válvula reguladora de vácuo.
1053 Odontoprev S/a 01/02/2018 31/01/2020 De acordo com utilização e total de colaboradores incluso nos planos Prestação de Serviços referente operação de plano privado de Assistência à Saúde - Plano Odontológico.
1027 Oki Data do Brasil Informática Ltda 25/07/2017 24/07/2020 Vide tabela em contrato no anexo 1. Locação de equipamentos de impressão e o fornecimento de benefícios correlatos à operacionalidade e funcionamento dos equipamentos locados.
1354 Ortho Vie Assistencia Médica Ltda 01/07/2018 31/05/2019 Valor de R$ 114,95 a hora ambulatorial trabalhada, bem como, os procedimentos cirúrgicos, conforme segue: Procedimento P valor de R$ 261,25  cada; Procedimento M valor de R$ 522,50 cada; Procedimento G valor de R$ 1.045,00 cada.

Prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia em atendimento ambulatorial e procedimentos cirúrgicos.

1373 Otocraz Serviços Medicos Ltda Epp 25/10/2018 31/05/2019 valor de R$ 114,95 (cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos) a hora ambulatorial trabalhada e o valor de R$ 261,25 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), por procedimento cirúrgico realizado.

Prestação de serviços médicos na especialidade de otorrinolaringologia, para atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, inclusive procedimentos cirúrgicos.
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768 Paps Pediatras Associados Ltda - Epp 01/01/2016 31/12/2020 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva
1338 Paromed Assessoria Empresarial S/s Ltda 01/10/2018 30/09/2020 Valor total de mensal e fixo de R$ 18.324,00 , fracionado em 05 parcelas mensais e subsequentes e iguais de R$ 3.664,80 , sendo o valor de R$ 672,00 referente os serviços de emissão de laudo de insalubridade, limitado a 298 colaboradores, o valor de R$ 2.200,80  referente a realização dos serviços de dosimetria de calor, ruído e produtos químicos e R$ 792,00, referente aos serviços de LTCAT.Será cobrado um adicional mensal de R$ 4,00 reais por colaborador que venha a ultrapassar o número máximo de funcionários.

Prestação de serviços para emissão de laudos de insalubridade, NR15 e LTCAT para número máximo de 298 colaboradores, com dosimetria de calor ( 1 ponto), ruído ( 4 pontos), e de produtos químicos (17 pontos).

614 Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda 10/03/2015 10/03/2019 De 01/05 a 31/07/2015 para 70 estações - R$ 7.714,00; de 01/08 a 31/10/2015 para 95 estações - R$ 10.469,00; de 01/11 a 31/12/2015 para 120 estações - R$ 13.224,00; a partir de 01/01/2015 para 150 estações - R$ 16.530,00 + VALORES DAS DESPESAS DO CONSULTOR E HORA TÉCNICA DO CONSULTOR 

Licença de uso temporária, atualização, suporte técnico e implantação do software TASY - para 150 estações.

1086 Philips Medical Systems Ltda 01/11/2017 31/10/2019 Valor mensal e fixo de R$ 5.995,25 para esse contrato. Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças e com fornecimento de mão de obra, para o equipamento de tomografia, da marca Philips, modelo MX 16 Slice CT0926 - Intellispace Portal IXX EV0759. 
655 Planisa Planejamento E Organização de Instituições de Saúde 02/03/2015 01/03/2020 PLANISA - R$ 4.400,00 nos primeiros três meses; R$ 3.500,00 do quarto ao nono mês e após o décimo  mês R$ 2.750,00 + despesas de viagem NCI - R$ 500,00 

Serviços para o desenvolvimento do projeto de gestão de custos + Licença e manutenção do software Hecos
655 Planisa Tech Consultoria E Desenvolvimento Ltda 02/03/2015 01/03/2020 PLANISA - R$ 4.400,00 nos primeiros três meses; R$ 3.500,00 do quarto ao nono mês e após o décimo  mês R$ 2.750,00 + despesas de viagem NCI - R$ 500,00.

Serviços para o desenvolvimento do projeto de gestão de custos + Licença e manutenção do software Hecos
1300 Plast Jóia Industria Comercio de Plásticos Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
1379 Polar Fix Industria  E Com de Produtos Hospitalares Ltda 01/10/2018 30/09/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acodo. Fornecimento de linha têxtil para atendimento médico assistencial (ataduras, compressas de gazes, malhas tubulares e campo operatório)
1296 Polar Fix Industria  E Com de Produtos Hospitalares Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor por peça de R$ 0,30, sendo que o consumo poderá variar de acordo com a necessidade. Fornecimento de material (pano descartável para limpeza de mãos polar fix).
1286 Prisma Comercial E Distribuidora de Embalagens Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
1254 Pro-ativa Serviços Medicos Ltda 21/05/2018 31/05/2019 Valor de R$ 7.720,00 além do valor de R$ 150,00 por procedimento realizado. Prestação de serviços médicos na especialida de nefrologia.
1277 Promedic - Assist. Medica E Saude Ocupacional Ltda 01/07/2018 31/05/2019 Valor de R$ 120,17 a hora trabalhada, por um plantão de 12 horas. Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista e UTI.
1442 Prudential do Brasil Vida Em Grupo Sa 01/02/2019 21/01/2020 Valor de acordo com quantidade de colaboradores Seguro de vida para colaboradores

Impresso em  12/06/2019 15:43:45 Página 14 fpereira CATE01970



IRSSL - Relação de Contratos - Com Objeto do Contrato
IRSSL - Hospital Regional de Jundiaí

 Código Contratado Data Início Data Fim Atribuições do Contrato Objeto do Contrato
1209 Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp 15/04/2018 14/04/2020 Valor conforme utilização e tabela constante á esse contrato. Comodato com fornecimento de equipamentos, conforme descritos em tabela á esse contrato.
947 Raia Drogasil S.a 16/12/2016 15/12/2018 Desconto em folha de pagamento do colaborador. Venda de produtos disponíveis em seu mix de produtos com desconto de 15% nos medicamentos "tarjados marca" e desconto de 25% nos medicamentos "tarjados genéricos" aos colaboradores e débito em folha de pagamento.
1387 Raymed Comercio E Serviços Ltda - Epp 23/10/2018 22/08/2019 valor mensal e fixo de R$ 7.500,00 Locação emergencial, bem como manutenção corretiva, de 01 arco cirúrgico da marca Siemens, modelo Multimobil 5C.
1278 Repress Distribuidora Ltda 16/06/2018 30/03/2019 Valor conforme demanda e tabela descrita ao contrato. Fornecimento de medicamentos
680 Righatoni - Serviços Médicos E Cirúrgicos S/s 01/06/2015 31/05/2019 Valor a ser pago de R$ 110,00 por hora trabalhada. Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.
1257 Rocha E Silva Procedimentos Medicos Ltda 01/07/2018 31/05/2019 Valor de R$ 7.500,00 por procedimento cirúrgico, além do valor de R$ 114,95 a hora ambulatorial trabalhada. Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia cardiaca.
509 Rodrigues & Rodrigues Serviços Radiologicos S/c Ltda 01/08/2014 11/06/2019 Valor mensal e fixo de R$ 12.305,79. Serviços de técnicos em radiologia.
660 Rodrigues E Favaron Serviços Médicos Ltda. 01/03/2015 31/05/2019 Valor fixo R$ 110,00 por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a ser realizada. Serviços médicos na especialidade de cirurgia urológica, contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.
1235 Rsl Serviços Médicos Ss -me 21/07/2018 31/05/2019 Valor mensal de R$ 7.500,00 Prestação de serviços médicos na realização de exames de Raio X, ultrassom e tomografia computadorizada, bem como a realização de protocolos e laudos dos respectivos exames.
1241 Rts Rio S/a 06/08/2018 05/08/2019 Locação no valor de R$ 2.400,00 e os insumos de acordo com o anexo I à esse contrato. Locação temporária dos equipamentos e acessórios descritos no anexo I. 
540 Samtronic Indústria E Comércio Ltda 14/04/2015 13/04/2020 Valores conforme tabela constante em contrato. Comodato de bombas de infusão volumétrica e bombas de seringa com fornecimento de produtos.
1347 Santa Rita Distrib. de Prod. Farm. Ltda. 01/07/2018 30/03/2019 Valor de acordo com a utilização e tabela descrita á esse acordo. Fornecimento de medicamentos
489 Sapra Landauer Servico de Assessoria E Protecao Radiologica 01/09/2014 31/08/2019 O valor anual de R$ 463,68 a ser pago em quatro parcelas de R$ 115,92. Sendo 03 dosímetros pessoais e 01 dosímetro padrão. O valor de R$ 9,66 caso necessite adquirir mais dosímetros.

Serviços de dosimetria pessoal de radiações, com o fornecimento mensal de dosímetros pessoais termoluminescentes acondicionados em suporte, e dosímetro padrão.
765 Senior Sistemas Sa 17/12/2015 16/12/2019 Até Janeiro de 2017 valor total de R$ 21.952,31 a ser rateado pelas unidades.A partir de Fevereiro/2017 valor de R$ 22.830,38 a ser rateado pelas unidades.

Serviço de licença de uso de software, cloud, suporte e atualização + implantação, gerenciamento e treinamento

1432 Servimed Comercial Ltda. 01/10/2018 31/03/2019 Valor de acordo com a utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamentos
545 Seti- Serviço Especializado de Terapia Intensica S/s 01/09/2014 31/08/2019 Valor fixo R$ 115,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva.
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1301 Sistemas de Serviços R.b.quality Com.emb.ltda 01/06/2018 31/05/2019 valor conforme utilização e tabela descrista à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
483 Sma Serviço Medico de Anestesia Jundiai S/s 04/08/2014 03/08/2019 Valor de R$ 125,00, por hora trabalhada. Disponibilidade de profissionais no período noturno e nos finais de semana de plantão a distância valor mensal e fixo R$ 19.680,00.

Serviços médicos na especialidade de anestesiologia na realização de cirurgias e quaisquer outros eventos que requeiram sedação dos pacientes.
797-a Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda 28/03/2016 28/03/2021 Sem ônus Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes nos cursos de gradruação, pós garduação.
1321 Soquimica Laboratorios Ltda 01/10/2018 30/09/2019 Comodato de 14 aparelhos, sendo o valor do pacote do insumo de R$ 0,75. Contrato de Comodato de aparelhos de medidor glicemico com fornecimento de tiras  e lancetas.
742 Spsp - Sistema de Prestação de Serviços Padronizados Ltda. 14/12/2015 13/12/2020 Valor para Dezembro/2015 R$ 38.000,00 a partir de Janeiro/2016 valor mensal e fixo de R$ 41.760,00 Serviços de portaria com controladores de acesso.
735 Spsp - Sistema de Prestação de Serviços Padronizados Ltda. 23/11/2015 31/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 107.973,88, sendo que fo concedido um descondo até outubro/2016, ficando os valores da seguinte maneira: novembro e dezezembro/2015 - R$ 95.851,50, janeiro a outubro/2016 - R$ 104.973,88 e a partir de nov/2016 - R$ 107.973,88

Serviços de higienização hospitalar especializada, com fornecimento de mão de obra, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo como papel higiênico (não reciclado na corbranca), papel toalha (não reciclado na cor branca) e sabonete líquido neutro comemoliente pronto uso (refil); materiais, máquinas e equipamentos de higiene e limpeza,material para coleta de lixo, necessários para o bom desenvolvimento das atividades nasáreas internas e externas.
758 Tarallo Serviços Médicos S/s 04/01/2016 03/01/2021 Valores conforme procedimentos constantes em Tabela a esse Contrato. Serviços médicos na especialidade de cirurgia plástica.
831 Telefônica Brasil S.a. 16/05/2016 15/05/2019 Valor mensal de R$ 3.223,79 Fornecimento de link de internet IP Dedicado 10 Mbps
516 Telefônica Brasil S.a. 01/10/2014 30/09/2017 Valor mensal estimado R$ 3.100,00Informação referente ao Contrato valor a ser pago 3.341,79 a partir de 01/10/2015

Fornecimento de link de internet IP Dedicado 6 Mbps

472 Telefônica Brasil S.a. 01/07/2014 30/06/2017 Valor mensal estimado de R$ 2331,98. Serviços para o produto DDR (discagem direta a ramal), contemplando instalação e disponibilização dos meios de interligação do ambiente ao Serviço Telefônico Fico Comutado - STFC  - 30 ramais.
832 Telefônica Data S/a 16/05/2016 15/05/2019 Valor mensal de R$ 118,00 Serviço monitoria de dados ou "Smart Telefônica" - seviço de gerenciamento de redes de comunicação de dados.
546 Thasil Serviços Medicos Ltda - Me 01/09/2014 31/08/2019 Valor fixo R$ 115,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva.
491 Thyssenkrupp Elevadores S/a 01/07/2014 30/06/2020 Valor Mensal R$ 2170,00. Conservação e Assitência Técnica de 04 Elevadores instalados.
1100 Ticket Servicos S/a. 01/01/2017 31/12/2018  Taxa de administração de - 3% para Ticket Alimentação. Taxa de administração 1,80% para Ticket Transporte. Serviços de implantação, organização, gerenciamento e administração do SISTEMA TICKET  ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.
977 Ticket Servicos S/a. 30/01/2017 29/01/2019 Taxa de administração de menos 1% do valor mensal. De Disponibilização de Cartão RH - Ticket Restaurante. 
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acordo com pedido mensal. 

871 Tmfg - Assistência Médica Ltda 01/10/2016 30/09/2019 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada. Serviços médicos de clínicos, hospitalistas, para o atendimento dos pacientes do Pronto Atendimento e Enfermaria
1065 Toledo & Toledo Serviços Medicos Ltda 01/09/2017 31/05/2019 Valor de R$ 110, 00 a hora de atendimento ambulatorial e o valor de R$ 410,00 por cirurgia realizado no centro cirúrgico. Prestação de Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.
924 Toshikazu Serviços Médicos - Eireli 01/03/2017 31/05/2019 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada Serviços médicos para atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva.
1285 Unidas Medical Importação E Exportação Ltda Me 01/09/2018 31/08/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita á esse contrato. Consignação e comodato de materiais e equipamentos para litotripsia.
608 Urbanetz Clinica E Serviços Medicos 01/03/2015 28/02/2020 Valor fixo de R$ 115,00 por hora trabalhada, sendo, no máximo, 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos para atendimento dos pacientes da unidade de Terapia Intensiva.
589 Uroclinica Santa Elisa S/s 01/08/2014 31/05/2019 Valor fixo R$ 110,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgica urológica, contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.
661 Uroderma - Clínica de Urologia E Dermatologia Ltda 01/03/2015 31/05/2019 Valor fixo de R$ 110,00 por hora trabalhada, sendo, no máximo, 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia urológica, contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja, atendimento ambulatorial pré e pós cirurgico, procedimento cirurgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar
633 Uvo Especialidades Médicas Ltda. 01/03/2015 31/05/2019 Valor fixo R$ 110,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia urológica, contemplando atividades assitenciais no atendimento ambulatorial pré e pós cirúrgico, procedimento cirúrgico e acompanhamento dos pacientes intenados até sua alta hospitalar
677 Valinhos Medical Center Clínica Médica Ltda - Me 01/05/2015 31/05/2019 Valor fixo R$ 110,00, por hora trabalhada, sendo no máximo 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral, contemplando atividades assitenciais no atendimento horizontal, ou seja, atendimento ambulatorial pré ou pós cirúrgico e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.
817 Vpv Saúde Ambiental Ltda - Me 01/05/2016 30/04/2020 Valor mensal e fixo de R$ 1.400,00 Serviços de controle integrado de pragas e limpeza das caixas d´água (6 reservatórios de 45.000 litros) 
1471 Westcon Brasil Ltda 05/04/2019 04/04/2024 Valor Total de R$ 3.003.282,00 sendo esse valor rateado entre as unidades em 60 parcelas: AME R$ 8.716,75; HGG R$ 16.689,33; HMJ R$ 12.220,58; HRJ R$ 6.714,56 e RLM R$ 5.713,48.

Locação de Equipamento (itens no anexo)

692 Working Serviços Hospitalares Ltda - Me 01/07/2015 31/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 2.736,00. Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, dos equipamentos de: 02 Autoclaves 6412 HB CISA, 01 Termodesinfectadora CISA, 03 Osmoses, 02 Seladoras e 01 Secadora.
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611 Yngrid Maman Serviços Medicos - Eireli 13/10/2014 12/10/2019 Valor fixo de R$ 115,00 por hora trabalhada, sendo, no máximo, 720 horas mensais a serem realizadas. Serviços médicos de clínicos, hospitalistas, para atendimento dos pacientes do Pronto Atendimento e Enfermaria.

Quantidade : 242
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