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Nome da Empresa

CNPJ

Objeto

ACTIVE SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

03.816.520/0001-65

Serviços de instalação, fornecimento, configuração, ativação, manutenção e suporte de ativos e infraestrutura de
redes de telecomunicações.

ADESC – GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA

22.687.245/0001-05

Serviço de armazenamento em sistema de guarda de documentos, que abrange a retirada e recepção desses
documentos, indexações das caixas, controle de qualidade, manutenção, fornecimento de materiais para arquivo,
pesquisa física de documentos, digitalização de documentos pesquisados e enviados para novos arquivos, saída
permanente, impressão e entrega do material nas dependências da contratante.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

00.331.788/0001-19

Serviço de locação e fornecimento de gases medicinais e seus devidos tanques e cilindros, incluindo também as
manutenções preventivas e corretivas.

ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

04.740.876/0001-25

Serviços de administração e fornecimento de cartões alimentação.

ANIMAKER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

04.977.103/0001-67

Serviços de manutenção e hospedagem de site.

ASSISTÊNCIA MEDICA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA DE UBERLÂNDIA
LTDA. - EPP

12.394.349/0001-34

Serviços médicos em cirurgia pediátrica, mediante disponibilização de mão de obra especializada nas
dependências do Hospital. A prestação de refere a cobertura a distância (plantão de disponibilidade) para
procedimentos de urgência na especialidade cirurgia pediátrica em pacientes internados na idade de 0 a 12 anos
mediante acionamento dos profissionais do Hospital via telefone, sempre pelos médicos plantonistas que
necessitarem da avaliação e ou procedimentos do cirurgião pediátrico.

ASSOC. RECICLAD. E CATADORES AUTÔNOMOS

08.663.397/0001-03

Serviços de coleta, separação e preparo de materiais recicláveis.

AXOON COM. CONSULTORIA E SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES

08.490.261/0001-49

Serviço de fornecimento do sistema axoon, que consiste na licença de utilização de softwares (aplicativos e
SVAs), a locação da plataforma e os serviços técnico-operacionais necessários.

BIO SURG COMERCIAL LTDA

71.428.783/0001-57

Serviço de fornecimento de materiais consignados compostos na tabela SUS para o estoque do Hospital.

BIONEXO (BIO ANALYTICS)

04.069.709/0001-02

Serviço de disponibilização da solução digital que se conecta à base de dados da contratada e os dados dos
contratantes, são tratados e exibidos em dashboards e relatórios exportáveis por meio de acesso online, através
de computadores pessoais e dispositivos móveis.

BIONEXO DO BRASIL S A

04.069.709/0001-02

Serviço de disponibilização da plataforma bionexo, plataforma publinexo e da funcionalidade de preço médio para
o Hospital.

CANON DO BRASIL IND. E COM. LTDA

46.266.771/0001-26

Serviços de locações e instalações de impressoras e suas respectivas impressões.

CDL APRENDIZ

23.093.495/0001-46

Serviço de admissão do adolescente na condição de aprendiz para formação técnico-profissional metódica,
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Ensino com zelo para execução e diligência as
tarefas necessárias a essa formação garantindo o desenvolvimento pessoal e preparo para o exercício da
cidadania.

CEMIG – CENTRAIS ELÉTRICAS DE MG

06.981.180/0001-16

Serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica regulada pela Cemig.

CHECK-UP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

01.032.209/0001-08

Serviços na área de Exames Laboratoriais, de urgência e ambulatoriais, com equipe habilitada e dimensionada
para a demanda contratada, 24hrs por dia, realizados nas dependências da contratada voltado aos pacientes do
Hospital.

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

61.602.199/0239-10

Serviço de fornecimento de gás liquefeito de Petróleo conforme necessidade e utilidade nas dependências do
Hospital.

CORTICAL MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

17.615.035/0001-38

Serviço de fornecimento de materiais consignados compostos na tabela SUS para o estoque do Hospital.

DIRECTSAT PROVEDOR ACESSO A REDES

09.344.291/0001-00

Serviços acesso a internet e conexão de ponto a ponto com fibra óptica.

DIRECTWEB TECNOLOGIA INFORMÁTICA

05.934.897/0001-44

Serviços de hospedagem física dos servidores localizados no Data Center.
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DRAGER INDÚSTRIA E COM LTDA

02.535.707/0001-28

Serviços de assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos médicos hospitalares.

ÉTICA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA

04.130.128/0001-20

Serviços de manutenção da limpeza, conservação e higienização diária nas dependências no Hospital.

F.A.Z. ANALISES LTDA - ME

04.896.860/0001-06

Serviços de coleta por técnicos especializados e análise de potabilidade de água em laboratório.

FACULDADE PITÁGORAS

38.733.648/0018-98

Serviços de concessão de desconto nos cursos de graduação e pós-graduação ministrados pela IES para
funcionários do Hospital.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO
DE MG

26.388.330/0001-90

Serviços de fornecimentos de hemocomponentes liberados pela Fundação Hemoninas à agência transfusional do
EAS/SUS, para atendimento exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS

GESTAL SERVICE COMERCIAL LTDA

03.643.690/0001-95

Serviços de disponibilização de dados do uso de energia elétrica via internet nas instalações indicadas do
Hospital.

GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA

02.905.110/0042-04

Serviços de preparo e fornecimento de refeições aos empregados, paciente, acompanhantes e demais pessoas
indicadas.

HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA

00.610.681/0001-00

Serviços de preparação e fornecimentos de soluções parenterais para o Hospital.

INST QUALISA DE GESTÃO LTDA

00.210.918/0001-65

Serviço especializado de manutenção do Processo de Acreditação, visando a continuidade e manutenção da
certificação.

INSTITUIÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UBERLÂNDIA
(APRENDIZ)

25.642.455/0002-12

Serviços de formação e integração do Aprendiz ao mercado de trabalho, aprendizagem técnico-profissional
metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do adolescente.

INSTITUIÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UBERLÂNDIA
(LAVANDERIA)

25.642.455/0001-31

Serviços de lavanderia hospitalar nas dependências do Hospital com o fornecimento de enxovais.

INTERACT FRANQUIA ADVANCE LTDA - ME

94.126.737/0001-07

Serviços suporte e manutenção de software para o gerenciamento dos contratos de gestão.

INTERACT SOLUTIONS LTDA

03.339.370/0001-46

Serviços de fornecimento, implantação, integração, interoperabilidade, treinamento para o gerenciamento dos
contratos de gestão, avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços.

LABORATÓRIO VIRCHOW LTDA

01.390.170/0001-92

Serviços na área de Exames de Anatomia Patológica, Citopatologia e Imuno-histoquímica destinados ao Hospital.

MARZAGÃO E
BALARÓ ADVOGADOS

57.864.936/0001-88

Serviços de assistência jurídica preventiva, consultiva e contenciosa.

MEDEIROS CANDELORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME

21.208.125/0001-81

Serviço de fornecimento de materiais consignados compostos na tabela SUS para o estoque do Hospital.

NCH BRASIL LTDA

44.016.707/0001-61

Serviços de tratamento e manutenção preventiva da qualidade da água do sistema de refrigeração de arcondicionado.

NCI ASSESSORIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. - ME

20.015.099/0001-02

Serviço de fornecimento de acesso via WEB, licenciamento, suporte e manutenção, do sistema de informação
denominado Hecos, que será utilizado com objetivo de gerar informações estatísticas e gerenciais de custos da
instituição.

NUPAD - NÚCLEO DE AÇÕES E PESQUISA EM APOIO DIAGNÓSTICO

17.217.985/0028-24

Serviços de efetivação conjunta do Programa Estadual de Triagem Neonatal, para recém-nascidos retidos em
berçários, CTI e UTI Neonatal.

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

01.950.338/0001-77

Serviço de licença do uso do Tasy – Sistema de Gestão Hospitalar, conforme especificações do ANEXO “A” do
contrato.

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE
SAÚDE LTDA

58.921.792/0001-17

Serviço de consultoria para implantação da metodologia de “Gestão Estratégica de Custos Hospitalares” e sua
utilização como ferramenta para controle das operações, tomada de decisões e avaliação dos preços dos
serviços prestados.
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PONTO DE CONTROLE DE PRAGAS EFICIÊNCIA TECNOLOGIA

08.497.151/0001-09

Serviços de controle de pragas urbanas, com identificações de possíveis focos, implementação de ações
corretivas e preventivas integradas e priorização do uso de armadilhas nas dependências do Hospital.

RODOBAN SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

04.727.589/0002-66

Serviços de portaria, a ser executado por porteiros devidamente registrados em regime de CLT, vinculados ao
Sindicato dos Empregados de Asseio e Conservação do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

58.426.626/0001-33

Serviços de aquisição de descartáveis importados, fabricados e/ou comercializados pela Fornecedora, sob a
marca SAMTRONIC, mediante aquisição prévia e por escrito do Hospital.

SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESS. PROT RADIOLOG.LTDA.

50.429.810/0001-36

Serviços de portaria, a ser executado por porteiros devidamente registrados em regime de CLT, vinculados ao
Sindicato dos Empregados de Asseio e Conservação do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA

01.449.930/0012-42

Serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de imagem.

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SP

03.746.398/0002-89

Serviços de coleta, transbordo, tratamento e descarte dos resíduos hospitalares.

TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA

08.703.825/0001-84

Serviços de diagnostico por imagem, tais como Tomografias Computadorizadas e Ressonâncias Magnéticas
indicadas pelo Hospital, captados e registrados através de equipamento próprio de digitalização e “software” de
transmissão de dados à distância.

TOTVS S.A

53.113.791/0001-22

Serviços de licença de software, inovação, relacionamento e suporte à gestão.

UBERLÂNDIA CIRURGIA TORÁCICA LTDA

21.125.431/0001-54

Serviços médicos em cirurgia torácica, mediante disponibilização de mão de obra especializada nas
dependências do Hospital, tais como, atendimento ambulatorial semanal, realização de cirurgias eletivas,
avaliação diária do parecer relativo aos pacientes internados que necessitem ou se submeteram aos
procedimentos afetos à cirurgia torácica, avaliação diária através do SUSFácil relativos à cirurgia torácica e
assistência, no âmbito da cirurgia torácica, aos pacientes das UTI Adulto e Neonatal.

UNIPAC

Serviço de convênio visando proporcionar ao estudante universitário, recrutado pela conveniada, a oportunidade
17.080.078/0066-01 de aprimorar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos nos cursos de graduação, facilitando sua colocação
ao mercado de trabalho.

VERDE GAIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL LTDA

03.175.428/0001-63

Serviço de licença de uso de software de Gestão para controle e administração dos requisitos das normas ABNT
ISO9000:2015, 14001:2015, 50001:2011 E OHSAS 18001:2007 a ser utilizado no Hospital.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

35.820.448/0039-09

Serviço de locação e fornecimento de gases medicinais e seus devidos tanques e cilindros, incluindo também as
manutenções preventivas e corretivas.

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (PHILIPS – 04/2017)

08.091.417/0001-19

Serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de fabricação Philips/Dixtal.

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (SAMTRONIC – 03/2017)

08.091.417/0001-19

Serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de fabricação Samtronic.

ZENITE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME

10.947.129/0001-65

Serviço de fornecimento de materiais consignados compostos na tabela SUS para o estoque do Hospital.

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

17.197.385/0001-21

Serviço de seguro com o intuito de garantir o pagamento de uma indenização ao próprio segurado ou a seus
beneficiários, caso ocorra algum dos eventos cobertos pela garantia contratada.
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