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Abmcgracan Consultoria E 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.

99006078975000119

Ad Salitas Tecnologia Em Saúde S/s Ltda 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.

98307764573000130

Adyr Augusto da Silva Bastos Serviços médicos para o atendimento de paciente na Unidade de Terapia Intensiva. 54319380965000185
Agecom Telecomunicações E Eletrônica Serviço de locação e manutenção de equipamentos: Tronco E1 de 30 canais, Ramais analógicos, Ramais digitais e Aparelho telefônico Digital Openstage 15 TDM.

48501114084000157

Air Liquide Brasil Ltda Manutenção preventiva e corretiva do tanque criogênico de oxigênio líquido medicinal - Capacidade de 10.000m³
97000331788000119

Air Liquide Brasil Ltda Fornecimento de Gases Medicinais. 96500331788000119
Air Liquide Brasil Ltda Locação de cilindros para gases medicinais. 96600331788000119
Air Liquide Brasil Ltda Locação de tanque de criogênico de oxigênio líquido medicinal. 96700331788000119
Alffi Med - Comércio, Manutenção E Locação de equipamentose permanentes, específicos para realização de Cirurgias Vídeo Endoscópicas.

82409312904000127

Andre Luiz Otero Pavan Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva. 55320434541000135
Apice Healthcare Equipamentos Médicos 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

85602936819000190

As Informática Ltda Locação de até 50 computadores 36062931548000102
Associação Fundo de Incentivo A Pesquisa Realização de exames laboratoriais 63047673793000416
Atmosfera Gestão E Higienização de 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.

70600886257000788

A.v.martori Ltda 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.

59809082613000190

Baxter Hospitalar Ltda Fornecimento dos medicamentos, conforme consta em tabela na cláusula 5 desse contrato. 
64349351786000180

Berton & Karouak Medicos Associados S/s Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalistas. 115027004305000128
Bionexo do Brasil Ltda Disponibilização de plataforma tecnológica de comércio eletrônico, denominada PLATAFORMA  BIONEXO

79904069709000102

Brothers Serviços Medicos Ltda Serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte básico e suporte avançado (UTI Móvel)
58113351944000155

Cafeteria da Terra Comércio de Alimentos Cessão remunerada de uso de espaço, incluindo reforma, instalação e explocração comercial dos serviços de lanchonete para 
72404741662000173
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colaboradores e usuários.

Cardioimagem - Centro de Diagn. E Terap. Serviços médicos na especialidade de Cardiologia para realização de exames ecocardiograma transtorácico, ecocardiograma transesofágico e ecocardiograma com estresse farmacológico.

85102975835000192

Cardiovision Serviços Medicos S/s Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva. 54208297971000157
Carmona & Molinari Serviços Médicos Ltda.Serviços médicos na especialidade de cirurgia vascular 79613527496000106
Casa Tempero Alimentação Ltda Serviços de nutrição com fornecimento de alimentação aos pacientes, acompanhantes de pacientes e funcionários.

77019767062000151

Cauj - Centro de Andrologia E Urologia de Serviços médicos na especialidade de urologia para os pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.
92703749329000148

Ccr Serviços Médicos Ltda Serviços médicos na especialidade de radiologia. 52522226147000137
Centro de Integração Empresa Escola - Convênio para desenvolvimento de atividades conjuntas para a promoção e integração no mercado de trabalho de jovens aprendizes.

36461600839000155

Centro de Integração Empresa Escola - Realização de programa de estágio de estudantes 35561600839000155
Cezario & Sousa Serviços Medicos Ltda 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.

62910555974000195

Ciscre Importortação E Distribuição de Empréstimo em regime de comodato dos equipamentos: Gasometria e No Break. 65307014318000170
Clinica Cavalcanti - Assistencia Medica S/s Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva. 53807505478000112
Clinica de Ginecologia E Obstetricia 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.

86903711461000160

Clinica Dr. Wandir Schiozer S/s 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.

60003826950000168

Clínica Falcão Serviços E Assessoria Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da UTI 80120753621000153
Clinica Medica Lucisano Bin S/s Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista e UTI. 115203325063000106
Clinica Ortopédica Jundiaí Ltda 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.

59002653545000122

Clinica Pediatrica de Alphaville S/s Ltda 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.

66302303625000158

Clínica São Pedro Serviços Médicos Serviços médicos na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço contemplando atividades assistenciais no atendimento horizontal, ou seja, atendimento ambulatorial pré e pós 

64726075953000102
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cirúrgico, procedimento e acompanhamento dos pacientes internados até sua alta hospitalar.

Colsan Associação Beneficente de Coleta Serviços de Hemoterapia - nível agência transfusional. 49961047007000153
Conforlab Engenharia Ambiental Ltda. Serviços de tratamento químico de água destinada ao consumo humano. 100206191743000172
Conforlab Engenharia Ambiental Ltda. Serviços de tratamento químico dos sistemas de água gelada. 86106191743000172
Cortical Campinas Comércio de Produtos Comodato de Equipamentos de materiais cirúrgicos. 101517172326000107
Cortical Campinas Comércio de Produtos Fornecimento de Materiais Especiais e OPME's 101617172326000107
Costa & Cunha Serviços Médicos Ltda Me Prestação de serviços médicos na especialidade de controle de infecção hospitalar, para os pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.

107809591569000143

Craf Serviços Medicos S/s Me Prestação de Serviços de hospitalista para os pacientes do pronto socorro, enfermaria e UTI. 115928589115000182
Daltech Compressores Ltda 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.

115405523284000114

Dantas Monteiro Serviços Médicos Serviços médicos na realização de exames de tomografia computadorizada, ultrassonogragia e Raio-X, bem como realizar os laudos dos respectivos exames.

98218740653000172

Distribuidora Paulistana de Peças Para Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistema de ar condicionado.
102823320200000127

Dqa Serviços Médicos - Eireli Serviços médicos, hospitalistas para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva e Enfermaria.
92826530890000137

Drager Ind. Com.ltda 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

74602535707000128

Eagle Entregas Rápidas Ltda - Me 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).

73313235985000186

Eco System Pres. Meio Amb. Ltda Prestação de serviços de coleta e análise de água. 97802067846000174
Egídio Serviços Médicos Ltda 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.

59711610210000118

Eppolix Tratamento de Residuos Especiais 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.

57804148921000157

Escolas Padre Anchieta Ltda Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes no ensino fundamental, médio e técnico.
797-b50934462000154

F & G Serviços Médicos Ltda Serviços médicos na especialidade de cirurgia 84411972266000112
Impresso em  20/04/2018 12:25:43 Página 3 bscandido CATE02127



IRSSL - Relação de Contratos (CNPJ)
IRSSL - Hospital Regional de Jundiaí

 Contratado Objeto do Contrato CódigoCNPJ
geral.

Faculdade de Medicina de Jundiaí 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.

70950985266000109

Fager Serv. Com. E Ind. de Grupo Moto 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.

70000000326000119

Farmavida Jundiaí Ltda. Fornecimento de medicamentos e perfumarias. 56567220822000159
Fbn Serviços Médicos Ltda. Serviços médicos clínicos, hospitalistas na enfermaria. 92326594305000162
Felipe Pasqualino - Me Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva. 76415179177000174
Fisiolex - Serviços de Fisioterapia E Serviços em fisioterapia para o atendimento dos pacientes da UTI. 59621313661000147
Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda Fornecimento de GLP e comodato de tanque e central de gás completa 77302430968000183
Global Empregos Ltda. Serviços de recrutamento e seleção de funcionários efetivos.08693411000111
Global Empregos Ltda. Serviços de recrutamento e seleção de funcionários efetivos. 97608693411000111
Global Serviços Ltda. Seleção e fornecimento de mão de obra temporária. 98402364508000285
Gracil Serviços Médicos Ltda. Serviços Médicos de clínicos, hospitalistas. 85322206081000113
Grifols Brasil Ltda. Fornecimento de medicamentos e outros produtos. 90802513899000171
Gtplan Prestação de Serviços de Disponibilização da PLATAFORMA GTPLAN pela GTPLAN para o HOSPITAL que terá o direito de uso oneroso, intransferível e não exclusivo

96815733466000173

Guilherme Ota Voss - Epp Serviços médicos para atendimento dos paciente da Unidade de Terapia Intensiva 75320222760000150
Hosp Pharma Manipulação E Suprimentos Fornecimento de nutrição parenteral. 52300610681000100
Ibes Instituto Brasileiro Para Excelencia Realização da análise dos processos nos termos descritos na proposta de prestação de serviços na qual integra à esse contrato.

110317252491000160

Ictus Serviços Médicos S/s Serviços médicos de clínicos, hospitalistas, para atendimento do Pronto Atendimento e Enfermaria.
61821603654000180

Instituto de Diagnostico Cardiovascular Serviços médicos na especialidade de cardiologia vascular. 82151864551000134
Intersmart Com.  Imp. Exp. Equip. Eletr. Sa Aquisição de equipamentos de informática da marca DELL com garantia de 5 anos - 4 X 7 X 24 (suporte técnico de atendimento) 

62505996801000768

Jmrh Assessoria de Informações Prestação de serviços de levantamentos de informações cadastrais de pessoas físicas para o IRSSL e filiais. Assessoria de informações para o RH do IRSSL.

50508358484000157

Johe Clary Serviços Médicos Sociedade Prestação de serviços médicos clínicos, hospitalistas para o atendimento dos pacientes da enfermaria e unidade de terapia intensiva.
102305164178000191

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

58710326804000139

Kleber Henrique Ferreira Locação de impressoras térmicas destinados para impressão de senha de atendimento, etiquetas e pulseiras com identificação do 
102013479520000170
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Kon Tato Comercial Ltda - Epp Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças e co mão de obra, para 01 equipamento de aparelho RX fixo, da marca Sawae, modelo Altus 543 HF.

61304069000101

Kon Tato Comercial Ltda - Epp 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.

108161304069000101

Konimagem Comercial Ltda Contrato de fornecimento de produtos e comodato de bomba injetora e aquecedor de contraste.
63958598368000183

Kpmg Auditores Independentes Prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras que contempla o exercício de 2017 para a matriz e filiais
104957755217000129

Lcpolli & Polli Serviços Medicos Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de hospitalista para o atendimento dos pacientes do pronto socorro.
116520159107000194

Ldm Equipamentos Ltda 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.

98000538079000109

Lider Saúde Ocupacional Ltda 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.

40902841113000145

Lifasa - Clinica Medica Ltda 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.

59316621838000132

Lta Higaki Ltda - Me Serviços médicos, clínicos, hospitalista. 86725073844000193
Luandre Temporários Ltda Serviços de Recrutamento, Seleção e Administração de Pessoal. 5304144144000172
Luandre Temporários Ltda Serviços de recrutamento, triagem e seleção de pessoal especializado no mercado de trabalho para realização de tarefas nas unidades.

47504144144001063

Lupa Serviços Médicos S/s Ltda Serviços médicos na especialidade de cirurgia vascular. 65820355607000100
Major Assistência Médica S/s Serviços médicos para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia. 60915362987000161
Major Assistência Médica S/s 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.

64215362987000161

Maltoni & Caccia - Serviços Médicos S/s Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral. 93126223292000115
Mandic S.a. 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.

70404700392000152
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Mb Leao Clinica Medica Ltda Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da UTI. 57521009882000126
M.c Urgencia E Emergencia Medica S/s 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.

116605198245000199

Med-one Produtos Médicos Ltda - Epp Locação de dois uretroscópios semirrígidos. 111711105866000183
Mercante & Kaminagakura Serviços Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral 73820437501000147
Metropolitan Life Seguros E Previdência Serviços em Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivos dos Colaboradores.

7602102498000129

Mourad E Novachi Médicos Associados S/s 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.

60210517644000105

Mpfl - Serviços Médicos S/s Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva. 57924031377000176
Neto & Kato Medicina Diagnostica Serviços laboratoriais de patologia cirúgia e citopatologia. 58613266593000184
Odontoprev S/a Serviços referente operação de plano privado de assistência à saúde - Plano odontológico. 7158119199000151
Oki Data do Brasil Informática Ltda Locação de equipamentos de impressão e o fornecimento de benefícios correlatos à operacionalidade e funcionamento dos equipamentos locados.

102701619318000118

Paps Pediatras Associados Ltda - Epp Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva 76806116939000100
Perfil Auditores E Consultores Ltda - Epp Prestaçao de Serviços de Assessoria contábil e fiscal. 39403063318000100
Philips Clinical Informatics - Sistemas de Licença de uso temporária, atualização, suporte técnico e implantação do software TASY - para 150 estações.

61401950338000177

Philips Medical Systems Ltda 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. 

108658295213000178

Planisa Planejamento E Organização de Serviços para o desenvolvimento do projeto de gestão de custos + Licença e manutenção do software Hecos
65558921792000117

Raia Drogasil S.a 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.

94761585865000151

Rodrigues & Rodrigues Serviços Serviços de técnicos em radiologia. 50905037418000197
Rodrigues E Favaron Serviços Médicos 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.

66014230632000156

Samtronic Indústria E Comércio Ltda Comodato de bombas de infusão volumétrica e bombas de seringa com fornecimento de produtos.
54058426628000133

Sapra Landauer Servico de Assessoria E Serviços de dosimetria pessoal de radiações, 48950429810000136
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com o fornecimento mensal de dosímetros pessoais termoluminescentes acondicionados em suporte, e dosímetro padrão.

Senior Sistemas Sa Serviço de licença de uso de software, cloud, suporte e atualização + implantação, gerenciamento e treinamento
76580680093000181

Seti- Serviço Especializado de Terapia Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva. 54503826751000150
Sma Serviço Medico de Anestesia Jundiai Serviços médicos na especialidade de anestesiologia na realização de cirurgias e quaisquer outros eventos que requeiram sedação dos pacientes.

48319970519000120

Smc - Serviços Médicos Cirúrgicos S/s Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral. 68024576671000163
Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes nos cursos de gradruação, pós garduação.

797-a50953959000110

Spsp - Sistema de Prestação de Serviços Serviços de portaria com controladores de acesso. 74266494923000155
Spsp - Sistema de Prestação de Serviços 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.

73566494923000155

Tarallo Serviços Médicos S/s Serviços médicos na especialidade de cirurgia plástica. 75803699423000130
Telefônica Brasil S.a. 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.

47202558157000162

Telefônica Brasil S.a. Fornecimento de link de internet IP Dedicado 6 Mbps 51602558157000162
Telefônica Brasil S.a. Fornecimento de link de internet IP Dedicado 10 Mbps 83102558157000162
Telefônica Data S/a Serviço monitoria de dados ou "Smart Telefônica" - seviço de gerenciamento de redes de comunicação de dados.

83204027547000131

Telsinc Comércio de Equipamentos de Manutenção dos equipamentos de conectividade da marca Cisco 50601096059000198
Thasil Serviços Medicos Ltda - Me Serviços médicos para o atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva. 54603647764000161
Thyssenkrupp Elevadores S/a Conservação e Assitência Técnica de 04 Elevadores instalados. 49190347840002404
Ticket Servicos S/a. Serviços de implantação, organização, gerenciamento e administração do SISTEMA TICKET  ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.

110047866934000174

Ticket Servicos S/a. Disponibilização de Cartão RH - Ticket Restaurante. 97747866934000174
Tmc Tecnologia Em Telecomunicações Ltda Locação de link de internet de 10 MG dedicado. 48610670426000106
Tmcm - Assitência Médica Ltda. Serviços médicos de clínicos, hospitalistas, para o atendimento dos pacientes do Pronto Atendimento e Enfermaria

87122401469000175

Toledo & Toledo Serviços Medicos Ltda Prestação de Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral. 106526962018000168
Toshiba Medical do Brasil Ltda Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, sem 106846563938000110
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IRSSL - Relação de Contratos (CNPJ)
IRSSL - Hospital Regional de Jundiaí

 Contratado Objeto do Contrato CódigoCNPJ
fornecimento de peças e com fornecimento de mão de obra, para o equipamento de angiografia, da marca Toshiba, modelo INFX 800V, série W4F13Z2032.

Toshikazu Serviços Médicos - Eireli Serviços médicos para atendimento dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva. 92426107935000165
Urbanetz Clinica E Serviços Medicos Serviços médicos para atendimento dos pacientes da unidade de Terapia Intensiva. 60821819657000155
Uroclinica Santa Elisa S/s 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.

58903787689000134

Uroderma - Clínica de Urologia E 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

66111814171000170

Uvo Especialidades Médicas Ltda. 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

63321338146000111

Valinhos Medical Center Clínica Médica 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.

67717848098000134

Vpv Saúde Ambiental Ltda - Me Serviços de controle integrado de pragas e limpeza das caixas d´água (6 reservatórios de 45.000 litros) 
81710613430000132

Working Serviços Hospitalares Ltda - Me 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.

69219524342000139

Yngrid Maman Serviços Medicos - Eireli Serviços médicos de clínicos, hospitalistas, para atendimento dos pacientes do Pronto Atendimento e Enfermaria.
61125265862000177

Total  (145)145
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