
Empresa CNPJ Serviço  Valor 

Active solutions comercio e servicos Ltda  03816520000165 Prestação de Serviços de Estrutura de Rede de dados  R$                    -   

Air liquide Brasil Ltda  00331788000119
Fornecimento de gases, locação de tanque de criogênico, manutenção em equipamento no 

Módulo de Ar e Locação de cilindro de gás carbônico.
 R$     40.726,00 

Air liquide Brasil Ltda  00331788000119
Locação de Modulair - Central de produção de ar medicinal, 02 ramais, cadeira de filtragem e 

secagem, reservatório de ar, bateria emergencial com 12 cilindros.
 R$     10.160,00 

Air liquide Brasil Ltda  00331788000119
Serviço de locação de Módulo de Vácuo - Central de Vácuo para aspiração médica, composta 

por dois ramais reservatório de vácuo.
 R$        9.246,00 

Alffi med comercio, manutencao e locacao de 

equipamentos medicos Ltda ME
 09312904000127 Locação de equipamentos e instrumental para realização de cirurgias de Vídeo Endoscópicas  R$                    -   

América net serviços de telefonia fixa Ltda  01778972000174
Serviço Telefônico fixo Comutado (STFC) e o uso do equipamento necessário, serviços 

técnicos, atendimento e suporte, compreende no fornecimento de manutenção dos 
 R$     18.201,00 

Animaker servicos de informatica Eireli - ME  04977103000167 Manutenção e Hospedagem de site  R$        1.400,00 

Araya transportes Eireli  02431656000194
Mensageiros motorizados de transporte e entrega de documentos e encomendas - Moto boy 

fixo.
 R$        5.206,00 

Araya transportes Eireli  02431656000194
Prestação de serviços de mensageiros motorizados de transporte e entrega de documentos e 

encomendas - Moto-frete.
 R$     45.724,00 

Assessoria em seguranca quality inteligencia Ltda - 

EPP
 09484369000191 Prestação de Serviço de assessoria em projetos e gerenciamento de segurança  R$        6.400,00 

Assicom - associacao das empresas e usuarios das 

tecnologias de informacao e comunicação
 19713625000129

Compartilhamento com o associado, dos benefícios obtidos pelo Assicom junto as 

operadoras, e das funcionalidade dos serviços
 R$        1.103,00 

Audisa - auditores associados S/S  08654123000158 Serviços de auditoria independente através de envio de relatórios consolidados  R$                    -   

Axoon comercio, consultoria e servicos em 

telecomunicacoes s.a. 
 08490261000149

Fornecimento Sistema Axoon, que consiste da licença de utilização dos softwares (aplicativos 

e SVAs, a locação da plataforma e os serviços técnicos operacionais necessários.
 R$        1.234,00 

Baxter hospitalar ltda  49351786000938
Prestação de serviços de assistência Técnica para manutenção preventiva e corretiva aos 

equipamentos de hemodiálise da marca baxter.
 R$        1.050,00 

Bionexo do Brasil S.A.  04069709000102 Plataforma de comércio eletrônico para negociação de fornecedores de insumos hospitalares  R$           417,00 

Bionexo do Brasil S.A.  04069709000102
Disponibilização de solução digital para conexão de base de dados para elaboração e 

relatórios exportáveis para estudo dos comportamentos passado e projeções futuras.
 R$           113,00 

Bionexo do Brasil S.A.  04069709000102
Preço Médio de medicamentos Brasil para estimativa de preços e valores de referência de 

mercado.
 R$        5.405,00 

Brasanitas hospitalar higienização e conservação de 

ambientes de saúde Ltda
 12355288000104 Prestação de Serviços de Higienização, limpeza e desinfecção  R$   472.199,00 

C.E.A.D- centro especializado de anestesia e dor 

sociedade simples limitada
 03279024000110 Serviços médicos em anestesiologia  R$   175.433,00 

C.F.Y. diagnósticos por imagem ltda  13861137000182
Serviço de Ultrassonografia, em caráter eletivo e/ou de urgências em pacientes internados 

e/ou externos
 R$        9.731,00 

Caleguer especialidades médicas ltda.  00149829000150 Serviços médicos na especialidade de Vascular em nível ambulatorial, hospitalar e cirúrgico  R$     62.000,00 

Canon do brasil industria e comercio Ltda  46266771000126 Solução em impressões e cópias reprográficas  R$     47.264,00 

Canon medial systens do Brasil Ltda  46563938000110 Manutenção preventiva e corretiva do Tomográfo  R$        5.100,00 

Centro de integracao empresa escola CIEE  61600839000155
Cooperação reciproca entre partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que 

propiciem a promoção de integração do Aprendiz ao mercado de trabalho.
 R$        6.435,00 

Centro de integração empresa escola CIEE  61600839000155
Cooperação Reciproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para 

promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art 
 R$           450,00 

Centro de tratamento de dor crônica especialidades 

ltda.
 21829237000150

Serviços médicos em reumatologia - ambulatorial, incluindo procedimentos de infiltração 

articular
 R$        3.210,00 

CEPAM - centro paulista de assistência médica Ltda  68157007000155 Serviços médicos em eletroneuromiografia - exame  R$        4.253,00 

Clínica médica hematológica e oncológica s/c Ltda  02991047000190
Serviços médicos em oncologia Clínica à pacientes internados, em acompanhamento clínico 

em quimioterapia e radioterapia, em nível ambulatorial, incluindo hemofilia.
 R$     90.000,00 

Cometi e cometi Ltda  05364165000166 Serviço de Locação de Caçambas  R$           760,00 

Criar saude servicos medicos sociedade simples Ltda  01616205000169 Consultoria em Medicina do Trabalho  R$        4.300,00 

DBX diagnóstico por imagem e análises clínicas Ltda  15353624000160
Prestação de serviços médicos de análise e diagnóstico por imagem e confecção de laudos 

(RX com e sem contraste, mamografia, tomografia e ressonância magnética)
 R$     90.454,00 

Digisystem serviços especializados ltda  01936069000194
Serviço de Armazenamento de backup em infraestrutura de nuvem (B2 Cloud Storage) de 

alta disponibilidade incluindo serviços de gerenciamento de massa documental, bem como 
 R$        2.245,00 

Dimas de melo pimenta sistemas de ponto e acesso 

Ltda
 61099008000141 Aquisição de Licenças, implantação e treinamentos do sistema Servicom  R$                    -   

Dimensão serviço e comercio Ltda  04278794000100 Prestação de Serviço de Portaria / Controle de Acesso  R$   218.262,00 

Emvise jardinagem e serviços Ltda  06318423000130 Serviço de Jardinagem  R$        1.890,00 

Eppolix tratamento de residuos especiais Ltda  04148921000157
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduo de 

saúde - Grupo A e E (autoclavagem) e Grupo B (incineração)
 R$                    -   

Eval comércio e serviços de informática em saúde  20231241000159 Licenciamento de software, prestação de serviços e avenças  R$                    -   

F&F carneiro serviço médicos Ltda  13416106000112
Serviços médicos especializados em Neurocirurgia e Neuroclínica em caráter eletivo e de 

urgência.
 R$   223.896,00 

Foccus serviços médicos  22882991000116 Serviços médicos intensivos a pacientes adultos na Unidade de Terapia Intensiva Adulto  R$   297.624,00 
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Fujifilm do Brasil Ltda  60397874000156 Manutenção e Atualização de Sistemas ou anomalia  R$        3.964,00 

Fundação Faculdade de Medicina  56577059000100 Execução de exames laboratoriais imunohematológicos  R$        4.042,00 

G.A. Colheri – serviços em equipamentos hospitalares  05620290000190
Manutenção Corretiva e Preventiva equipamentos de hemodiálise, marca Nipro, série 

08C1694S, 08C1712S, 08C1691S, 08C1710S, 08C1697S, 08C1094S e 08C1695C.
 R$        5.219,00 

Gestal service comercial Ltda - EPP   03643690000195 Prestação de serviço para disponibilização de dados de uso de energia elétrica via internet.  R$           162,00 

Gran prime serviços médicos Ltda  24685276000119
Serviços médicos na especialidade de Clínica Médica na enfermaria de clínica médica, Pronto 

Socorro (atendimento porta) e ambulatório.
 R$   405.008,00 

HB Soluções Ltda - EPP  07282716000178 Prestação de serviço no tratamento das águas da Caldeira e Chiller  R$           603,00 

Heart cor serviços médicos ltda.  26073280000151 Serviços médicos em Cardiologia na Unidade Coronariana  R$   154.644,00 

Hemocor industria e comércio Ltda - EPP  67621391000132
Manutenção Equipamento preventiva e corretiva em 03 hemodialisadora e 02 Osmose 

Reversa.
 R$        4.994,00 

Hosp-pharma manipulacao e suprimentos Ltda  00610681000100 Soluções Paraenterais (NPP)  R$     40.497,00 

IBE - instituto bassani de endoscopia Eireli  20346867000100
Serviços médicos de diagnóstico por métodos ópticos - EDA, colono e retosigmoidoscopia, 

em nível ambulatorial e hospitalar, com atendimento a urgências.
 R$     43.313,00 

Instituto de cardiologia e ritmologia do Estado de São 

Paulo
 11452807000181

Serviço de cardiologia intervencionista (marcapasso, desfibrilador e ressincronizador 

cardíaco)
 R$     38.980,00 

Instituto Nacional de análise e pesquisas ltda  04248764000151
Tratamento de água de sistema alternativo de poço tubular profunda, torna-se responsável 

técnica pela qualidade de água perante aos órgãos competentes, atendendo as exigências, 
 R$        5.900,00 

Interact solutions Ltda  03339370000146
Sistema de implantação, integração, interoperalidade, treinamento, suporte, manutenção de 

software para gerenciamento dos contratos de gestão e monitoramento dos planos de ações 
 R$        2.253,00 

Intermed equipamento medico hospitalar Ltda  49520521000169
Prestação de serviço de assistência Técnica, manutenção preventiva e calibração e segurança 

elétrica para os ventiladores pulmonares da marca intermed modelo inter 5 plus, 1x5 e o 
 R$        4.669,00 

IQG instituto qualisa de gestão Ltda  00210918000165 Serviço Especializado de Manutenção do processo de Acreditação  R$        4.262,00 

IQG- intituto qualisa de gestão ltda  11957288000103
Implantação de processo de gestão de qualidade e segurança do paciente, para fins de 

Acreditação Internacional - Qmentum Internacional (Normas Técnicas do Conselho 
 R$        6.745,00 

Kon tato comercial ltda - EPP  61304069000101 Prestação de Serviço em manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos.  R$        7.407,00 

Lavebras gestao de texteis s.a.  06272575002860 Higienização de roupas hospitalares  R$   142.210,00 

Liberty Serviços Médicos  10960520000108 Serviços médicos especializados em Emergência e unidades críticas do Pronto Socorro  R$   557.268,00 

M3 serviços médicos  11839732000196
Serviços médicos em Ortopedia nas Enfermarias, Ambulatório, Pronto Socorro e Centro 

Cirúrgico
 R$   379.629,00 

Macom instrumental cirurgico industria ltda  59650556000176 Comodato de brocas, fresas e equipamento denominado Trépano e Drill pneumático Panther  R$     10.500,00 

Marzagão e Balaró Advogados  57864936000188 Assessoria Jurídica Preventiva / Consultiva e Contenciosa  R$     33.759,00 

Microambiental laboratorio, comercio e servicos em 

agua Ltda - EPP
 68312032000166 Análise Microbiológica da água de diálise  R$        6.124,00 

MJ pediatria e serviços médicos Ltda  10550359000196 Serviços médicos em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica  R$   162.000,00 

Mogi nefro serviços médicos Ltda  09446479000169
Serviços Médicos na especialidade de Nefrologia, em nível ambulatorial, visitas diárias e 

atendimento de interconsultas aos pacientes internados com realização de procedimentos 
 R$     62.000,00 

Mogiped pediatria e serviços médicos Ltda  26627137000164
Serviços Médicos especializados em Pediatria Clínica Infantil na Enfermaria Pediátrica e em 

Urgência e Emergência
 R$   157.480,00 

Monteggia produtos hospitalares Ltda - EPP  05032608000111 Contrato de manutenção de instrumentais cirúrgicos.  R$           749,00 

NCI assessoria, consultoria e desenvolvimento ltda.   20015099000102 Assessoria de Custos  R$           749,00 

No Bugs controle profissional de pragas Ltda  22329977000190 Controle de Pragas em todas as áreas do hospital e instalação de 10 armadilhas luminosas.  R$           549,00 

Orioli e morais serviços médicos Ltda  08701380000101
Serviços médicos em Cirurgia Geral com visitas diárias no Pronto Socorro, além de 

procedimentos cirúrgicos
 R$   154.010,00 

Oxymed assistencia técnica e locação  04958439000182 Serviços de locação de aparelho de anestesia, cardioversores, monitores e respiradores.  R$   150.617,00 

Philips Clinical informatics - sistemas de informacao 

Ltda
 01950338000177 Serviço de Implantação, treinamento, atualização e Suporte Técnico (Tasy)  R$        3.981,00 

Philips medical systems Ltda  58295213000178 Serviço de Manutenção preventiva e corretiva em Ultrassom, RX e Arco Cirúrgico  R$        8.224,00 

Planisa planejamento e organizacao de instituicoes de 

saude s/s Ltda
 58921792000117 Assessoria de Custos  R$        4.872,00 

Produmed - servicos,industria e comercio Ltda  55634901000127 Prestação de Serviços em processamento e esterilização de materiais de uso hospitalar  R$        9.188,00 

PSI soluções para tratamento de água - epp  26939943000178
Prestação de serviço de regeneração das resinas mistas contidas nas colunas de "fiber glass", 

que compõem o sistema de desmineralização de água.
 R$     18.506,00 

Rage serviços comércio e representações  01030411000192 Conserto e reforma de mobiliários e bens tangíveis metálicos.  R$     42.344,00 

RR acqua service coleta e analise de agua Ltda- ME   08356731000186 Serviços de análise de Efuentes  R$                    -   

RR acqua service coleta e analise de agua Ltda- ME   08356731000186 Serviço de potabilidade de água  R$           930,00 

RR acqua service coleta e analise de agua Ltda- ME   08356731000186 Serviço de Análise de Análise de Água Purificada do CME  R$           265,00 

Sapra landauer servico de assessoria e protecao 

radiologica Ltda
 50429810000136 Prestação de serviços de dosimetria  R$           430,00 

Siemens healthcare diagnosticos S.A.  01449930000190 Manutenção preventiva em mamógrafo e Ressonância  R$     12.892,00 

Sistemas convex locacoes de produtos de informatica 

ltda 
 73147084000164 Locação de equipamentos de informática - Notebook Outsource  R$        1.340,00 



Sistemas convex locacoes de produtos de informatica 

ltda 
 73147084000164 Locação de equipamento de informática - Microcomputador  R$        6.420,00 

Skybox tecnologia e segurança para guarda de 

documentos 
 10916915000103 Serviço de guarda de documentos  R$        5.271,00 

Solution saúde e clínica Ltda  12591943000115
Serviços médicos em Radioterapia, contemplando equipe técnica especializado e materiais 

específicos
 R$   480.000,00 

SP RAD servicos em protecao radiologica Ltda - EPP  18738232000107
Execução mensal de teste de qualidade da imagem com fantom, simulador de mama em 

equipamento de mamografia da marca Siemens mamomat 1000, série 10052.
 R$           600,00 

Starex remoções e serviöos medicos Ltda  10718875000187
Locação de serviços de solicitação esporádica de remoção de pacientes com ambulância UTI 

com médico, UTI Pediátrica, UTI Neonatal e ambulância convencional (Simples com 
 R$   102.088,00 

Tecnoalim servicos tecnicos em alimentos Ltda - EPP  45760584000131
Serviço de Análise Microbiológica para Controle e Qualidade e Higiene no processo de 

fabricação.
 R$        1.782,00 

Tecnoeng engenharia e serviços Ltda  05350554000132
Prestação de serviços de PMOC - Manutenção preventiva e corretiva no Sistema de 

Refrigeração e Ar Condicionado
 R$     13.158,00 

Thyssenkupp elevadores S.A.  90347840004105 Serviço de manutenção dos elevadores  R$        6.700,00 

Totvs S.A.  53113791000122 Plataforma de gestão de processos, documentos e identidades  R$           155,00 

Uromed clínica médica e diagnóstico Ltda  EPP  27432010000152
Serviços médicos em Urologia ambulatorial, centro cirúrgico, Internação e Pronto Socorro, 

inclui procedimentos de biopsia de próstata.
 R$     61.730,00 

V8 consulting ltda.  21147341000164 Serviço de TI Oracle - suporte, administração e monitoramento de informática.  R$        3.962,00 

V8 consulting ltda.  21147341000164 Cessão direito de uso software.  R$        8.969,00 

Verde Gaia consultoria e educação ambiental ltda.  03175428000163
Fornecimento de Licença de uso do software de gestão para controle e administração de 

requisitos das Normas ABNT ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2011 e OHSAS 18001:2007
 R$        1.444,00 

Via nova servicos Ltda  01178287000107 Serviço de administração e fornecimento de vale transporte  R$   128.857,00 

Viavita serviços médicos s/s Ltda  02082846000143
Serviços métodos de cardiologia em métodos gráficos (ecocardiografia) adulto e pediátrico, 

incluindo transtorácico.
 R$     26.520,00 

Vilela costa serviços médicos Ltda  21503424000149
Serviços médicos ambulatorial em Reumatologia, incluindo procedimentos de infiltração 

articular
 R$        2.850,00 

Voice technology comercio exterior ltda  68112747000175 Licença Sinapsys Health Care Systen para gerenciamento de leitos  R$        5.516,00 

WV technology Ltda  05313551000129 Locação de computadores - 90 máquinas  R$        4.050,00 

WV technology Ltda  05313551000129 Locação de computadores - 10 máquinas  R$           450,00 

Zap – ind. com. equipamentos para construção  05472594000157 Locação de Containers  R$        6.590,00 

Zurich minas brasil seguros s.a.  17197385000121 Seguro de Vida  R$        2.596,00 

Fonte: Portal de Finanças v2 


