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VINDER MED. ASSESSORIA  EPP.
ASSESSORIA EM CONTROLE DE 

INFECÇÃO HOSPITALAR
2251-03 1 PJ fixo

01 médico com carga horária de 20h semanais, visitas diárias, além de assistência remota por telefone 24h por dia 

7 dias da semana.
18.000,00R$                    

FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 

EIRELI
BUCOMAXILOFACIAL 2232-68 3 PJ fixo

Mínimo de 02 Odontólogos com especialização em cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial, em caráter 

ininterrupto 07 (sete) dias por semana em regime de sobreaviso, incluindo sábado, domingo e feriados. Prestação 

de serviço de cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial, realizando as seguintes atividades: Elaboração de exames 

e procedimentos diagnóstico e terapêutico, atendendo as demandas da Unidade, fornecimento de assistencia 

ambulatorial clínica e cirúrgica aos pacientes internados com disponibilização de equipamento próprio para a 

realização dos procedimentos , excluem-se os equipamentos considerados OPME.Visita em Enfermaria, CTI, 

elaboração de pareceres, planejamento,supervisão e orientação a execução dos cuidados operacionais 

administrativos.

22.000,00R$                    

MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA CIRÚRGICA 

LTDA
CIRURGIA GERAL ROTINA 2252-25 13 PJ fixo

Médicos cirurgiões gerais,sendo 01 Coordenador Médico, disponíveis 7 dias da semana cobertura durante 12H, 

para cirurgia eletiva, visita em Enfermaria, CTI, elaboração de pareceres e assistência aos familiares e formatação 

dos protocolos cirúrgicos da Unidade, participação em Rounds e Comisões do hospital e apoio técnico à Direção  e 

plantões 24h na Emergência às segundas-feiras e sextas-feiras. Cobertura de plantões devido Pandemia COVID-19.

226.950,00R$                  

ANESTEX ANESTESIOLOGIA 2251-51 24 PJ fixo
20 plantonistas 12h diurno, 15 plantonistas 12 noturno de 2ª a 6ªf + 6 plantonistas 24h final de semana e 01 

Coodenador responsável pelo serviço.
327.000,00R$                  

JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME OFTALMOLOGIA NEONATAL 2252-65 2 PJ fixo

01 médico Oftalmo para realização de rastreamento de retinopatia da prematuridade em recém nascidos 

internados; avaliação do fundo de olho de recém natos expostos a Torch e tratamento cirúrgico com laser de 

retinopatia da prematuridade - Conforme demanda da Unidade.

10.000,00R$                    

TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA ORTOPEDIA 2252-70 29 PJ fixo

Emergência - 01 plantonista diurno, 02 plantonistas noturno de 2ª a 6ª feira . 02 plantonistas diurno  e  02 

plantonistas noturno sábado e domingo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rotina - 01 médico todos os dias da semana para realizar visitas a pacientes e resposta de pareceres.                                                                                                                                                              

Ambulatório - 01 médico para atendimento aos pacientes no pós-operatório, sendo 03 turnos de 4h por semana 

ou horários de atendimento  definidos junto com a Direção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Centro Cirúrgico - 02 médicos período diurno, de segunda a sexta  , sábado e/ou domingo.                                                                                                                                                                          

Coordenação e Gestão de Serviços Médicos e suporte técnico a Direção do Hospital. 

327.998,05R$           

NEOCIPE LTDA CIRURGIA PEDIÁTRICA 2252-30 4 PJ fixo

 Cirurgiões pediátricos disponíveis 7 dias da semana disponíveis 24h por dia em regime de sobreaviso. Rotina 

presencial diária nos Serviços (quando houver pacientes internados e atendimento da demanda da Unidade) na 

Neonatologia, na Pediatria até 2 anos de idade e Consultoria fora dessa faixa etária, na Emergência Pediátrica 

(através de parecer e cirurgia eletiva, quando necessário) e Assistência aos Familiares.

28.000,00R$                    

NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NEUROCIRURGIA 2252-60 15 PJ fixo
02 médicos de plantão 24h de segunda à domingo, 4 médicos na Rotina e 01 coordenador médico de segunda à 

sexta -feira.
228.000,00R$                  

SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA S/S - EPP
ENDOSCOPIA 2253-10 2 PJ fixo

02 médicos em regime de plantão: 01 médico 24h ( 12h às segundas e 12h às sextas) e 01 médico 12h às sextas, 

totalizando 02 médicos juntos 36h; em regime de sobre aviso atendendo a demanda da Unidade.
22.900,00R$                    

NOVA UTI CTI A - B - C  + UPO + ROTINA 2251-50 35 PJ fixo 01 Coordenador 30 horas semanais; 6 médicos rotina com 20 horas semanais; 28 médicos plantonista. 432.000,00R$                  

RESPONSÁVEL: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

MARÇO 2021UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Página 1 de 2



Empresa Especialidade
Cod. Bras. 

Ocupação

Quantitativo 

Profissionais

Forma de 

contratação

Unidade de 

Medida 

associada a 

quantidade 

(exames, 

pareceres, 

laudos, etc)

Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês

RESPONSÁVEL: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

MARÇO 2021UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

BIO AIR CIRURGIA TORÁCICA 2252-40 3 PJ fixo

03 Médicos para realização de visita aos pacientes internados com patologia relacionada a Cirurgia Torácica, tal 

como realização de procediemntos e cirurgias torácicas dos pacientes internados com carga horária de 20 horas 

semanais, com tempo de resposta sobreaviso de 24h, após contato da Unidade e asistência remota durante 

24h/dia, 07 dias da semana para atendimento da demanda de serviços médicos da Cirurgia Torácica.

20.500,00R$                    

HEAL SERVIÇOS MÉDICOS
COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA / 

ROTINA
2251-25 12 PJ fixo

08 clínicos diaristas 20h semanais, 01 Coordenador Médico,responsáveis pela visita médica das salas verdes, 

amarela e unidade de internação hospitalar, assistência aos familiares, incluindo 04 plantonista da Emergência 

com carga horarária de 24H semanais sendo 01 Chefe de Equipe às sextas, 02 plantonistas durante a semana ( 

Terça e Quarta-feira) e 01 plantonista final de semana com carga horária de 24h (sábado), 02 plantonistas final de 

semana  com carga horária de 12h, plantonistas no período da tarde para as intercorrências da UIH e sala verde. 

Cobertura de plantões, devido pandemia COVID-19.

201.788,00R$                  

MLM GESTÃO HOSPITALAR ASSESSORIA TÉCNICA 2251-50 1 PJ fixo
Assessoria Técnica da Direção Hospital e Coordenação Médica da Emergência - 01 médico disponível 44 horas 

semanais .
32.000,00R$                    

MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CIRURGIA VASCULAR 2252-03 10 PJ fixo
01  Médico plantonista em regime de 24h de segunda a sexta-feira. 01 médico plantonista em regime de 24h  

sábado e domingo e 01 Coordenador Médico.
102.000,00R$                  

EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ULTRASSONOGRAFIA 2253-20 11 PJ fixo

01 médico plantonista 12h/dia de 2ª a domingo presencial, 01 médico plantonista 12h/noite de 2ª a domingo 

sobreaviso, 01 médico Coordenador de Serviço acessível 24h, todos os dias da semana. 01 médico habilitado para 

exames de dopller arterial e venoso disponivel 01 dia da semana durante 12h em caso de necessidade estará de 

sobre aviso para atender as demandas da Unidade.

83.000,00R$                    

LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS 

LTDA
UROLOGIA 2252-85 1 PJ fixo

 0 1 (um) médico 24 horas de segunda a domingo, inclusive Feriados em regime  de sobreaviso. O médico realizará 

exames e procedimentos urológicos, diagnóstico e terapêutico, atendendo as demandas da Unidade em lapso de 

tempo nunca superior a 24h. 14.000,00R$                    

V.C.A.FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS - ME PEDIATRIA 2251-24 19 PJ fixo

a) Emergência - 1 (um) médico 24 (vinte e quatro) horas sete dias por semana incluindo feriado.

b) Alojamento Conjunto: 2 (dois) médicos no período diurno de segunda a sexta e 01(um) médico diurno final de 

semana e feriado.
139.000,00R$                  

185 2.235.136,05R$       
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