RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS

A relação de contratos vigentes vinculados ao Hospital Regional Antônio Dias definitiva será levantada no momento da celebração do contrato de gestão.

Nº do contrato

9119272

9119269

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

60

60

12

12

22/12/2016

22/12/2016

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

21/12/2021

21/12/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Este contrato tem por objeto a
prestação de serviços de exames
de ressonância magnética sob
demanda, de acordo com as
necessidades do HRAD, de acordo
com as especificações e
detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO ELETRÔNICO nº.
0518005 000 130/2016 que,
juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Serviço

Este contrato tem por objeto a
prestação de serviços de exames
laboratoriais sob demanda, de
acordo com as necessidades do
HRAD, de acordo com as
especificações e detalhamentos do
ANEXO I do PREGÃO
ELETRÔNICO nº. 0518005
000129/2016 que, juntamente com
a proposta da CONTRATADA,
passam a integrar este
instrumento, independentemente
de transcrição.

Nº do contrato

9202113

9087197

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

36

60

12

12

15/12/2018

06/12/2016

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

14/12/2021

05/12/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Contratação de empresa
especializada em prestação de
serviços de assessoria,
planejamento e execução
permanente do Programa de
Garantia da Qualidade (PGQ) de
imagens radiográficas e proteção
radiológica, em atendimento à
legislação vigente, para o Hospital
Regional Antonio Dias, de acordo
com as especificações e
detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO ELETRÔNICO nº.
0518005 000063/2018 que,
juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Serviço

Este contrato tem por objeto a
prestação de serviços de exames
de anatomia patológica sob
demanda, de acordo com as
necessidades do HRAD, de acordo
com as especificações e
detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO ELETRÔNICO nº.
0518005 000125/2016 que,
juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Nº do contrato

9263263

9164388

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

12

48

12

12

12/11/2020

07/11/2017

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

11/11/2021

06/11/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Estabelecimento das condições,
procedimentos, direitos e
obrigações das PARTES que
regularão o fornecimento de
energia elétrica regulada pela
CEMIG D ao CONSUMIDOR, para
atender à sua unidade denominada
FHEMIG - HOSPITAL ANTONIO
DIAS, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 19.843.929/0012-63, localizada
na RUA CONEGO GETULIO N°
208, Bairro CENTRO, Município de
PATOS DE MINAS, Estado de
Minas Gerais.

Serviço

Contratação de empresa
especializada, para o fornecimento
de Sistema de Geração de Ar
Comprimido Medicinal, utilizando
equipamentos fornecidos,
instalados e mantidos pela
empresa licitante vencedora, em
regime de locação, para o Hospital
Regional Antônio Dias – HRAD, de
acordo com as especificações e
detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO ELETRÔNICO nº.
0518005 000125/2017 que,
juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Nº do contrato

9263026

9197021

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

12

36

12

12

28/10/2020

12/10/2018

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

27/10/2021

11/10/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Prestação de serviços
especializados em manutenção de
2º nível, manutenção de 3º nível e
recarga de extintores de incêndio
tipo ABC, CO2, AP e PQS, que
serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

Serviço e
Fornecimento

Contratação de serviços técnicos
de manutenção preventiva e
manutenção corretiva em
incubadoras, berços aquecidos e
ressuscitadores infantis com
fornecimento de peças preventivas
para incubadoras e berços
aquecidos da marca FANEM,
pertencentes ao Hospital Regional
Antonio Dias – HRAD/FHEMIG,
conforme AT 029/2017; de acordo
com as especificações e
detalhamentos do Anexo Técnico
AT 029/2017 da INEXIGIBILIDADE
014/2018, PROCESSO DE
COMPRA nº 0518005 000098/2018
que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Nº do contrato

9162226

9262789

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

48

12

12

12

05/10/2017

02/10/2020

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

04/10/2021

01/10/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Prestação de serviço de
manipulação de medicamentos não
padronizados e sem previsão de
demanda, para atendimento
hospitalar no HRAD/FHEMIG, de
acordo com as especificações e
detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO ELETRÔNICO nº
0518005 000073/2017 que,
juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Serviço

Contratação de empresa
especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva
e manutenção corretiva em grupo
moto gerador, marca Rodomic,
modelo RIW340A, patrimônios
21147256 e 21147264
pertencentes ao Hospital Regional
Antônio Dias/HRAD/FHEMIG.

Nº do contrato

9261652

9196439

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

12

36

12

12

19/09/2020

05/09/2018

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

18/09/2021

04/09/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço e
Fornecimento

Contratação de serviços de
Manutenção Preventiva e
Manutenção Corretiva, com
fornecimento de peças para
Máquina Unitarizadora de
Medicamentos, marca OPUSPAC,
modelo OPUS30, patrimônio
21147329, pertencente ao Hospital
Regional Antônio Dias
HRAD/FHEMIG, conforme
justificativa, que serão prestados
nas condições estabelecidas no
Termo de Referência.

Serviço e
Fornecimento

Contratação de empresa
especializada para Serviços
Técnicos de Manutenção
Preventiva e Manutenção Corretiva
com fornecimento de peças
preventivas em Sistema de
Videocirurgia da marca Karl Storz –
Patrimônio 21155453, pertencente
ao Hospital Regional Antônio
Dias/FHEMIG, de acordo com as
especificações e detalhamentos do
Anexo Técnico AT 025/2017 da
INEXIGIBILIDADE 001/2018,
PROCESSO DE COMPRA nº.
0518005 000004/2018 que,
juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Nº do contrato

9219898

9219591

9219467

9240550

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

24

24

24

18

12

12

12

12

08/08/2019

10/07/2019

29/06/2019

24/12/2019

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

07/08/2021

09/07/2021

28/06/2021

21/06/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Prestação de serviço de coleta,
análise e monitoramento da
qualidade da água, para o Hospital
Regional Antônio Dias - FHEMIG

Serviço

Contratação de empresa para
prestação de serviço de lavanderia
hospitalar, nas dependências da
contratada, para o Hospital
Regional Antônio Dias/FHEMIG.

Serviço

Contratação de prestação de
serviços de manutenção preventiva
e manutenção corretiva em
Gasômetro da marca Radiometer,
modelo ABL 5, patrimônio:
21122996.

Serviço

Prestação de serviços técnicos
especializados em elaboração de
projetos multidisciplinares e
planilhas orçamentárias, sob
demanda, objetivando a remoção e
instalação do sistema de
tratamento e condicionamento do
ar (STCA) com adequações de
áreas civis, arquitetônicas e
instalações elétricas do Hospital
Regional Antônio Dias HRAD/FHEMIG.

Nº do contrato

9250362

9187787

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

12

36

12

12

10/06/2020

08/06/2018

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

09/06/2021

07/06/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Contratação de empresa para
prestação de serviços de
monitoramento e análises física,
química e microbiológica de
amostras de água bruta captada no
pré tratamento e de água tratada,
produzida por sistemas de
purificação de osmose reversa
lotados no Hospital Regional
Antônio Dias - HRAD/FHEMIG.

Serviço

Prestação de serviços técnicos de
manutenção em equipamentos de
sistema de vídeo endoscopia
digestiva, marca Fujinon,
pertencente ao Hospital Regional
Antônio Dias/HRAD, de acordo
com as especificações e
detalhamentos do Anexo Técnico
AT 077/2015 da INEXIGIBILIDADE
12/2017, PROCESSO DE
COMPRA nº. 0518005 183/2017
que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Nº do contrato

9143454

9247096

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

48

12

12

12

20/05/2017

30/04/2020

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

19/05/2021

29/04/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Contratação de serviços técnicos
de manutenção preventiva e
corretiva em aparelhos da marca
WEM pertencentes ao Hospital
Regional Antônio Dias, de acordo
com as especificações e
detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO ELETRÔNICO nº
0518005 000030/2017.

Serviço

Contratação de prestação de
serviços de Manutenção
Preventiva, Corretiva e Calibração
em Aparelhos de Raios-X Móvel,
marca Shimadzu, modelo Mobileart
Eco (MUX-10), patrimônios:
19607253 e 56331215,
pertencentes ao Hospital Regional
Antônio Dias - HRAD/FHEMIG.

Nº do contrato

9215786

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

24

12

17/04/2019

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

16/04/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Contratação de prestação de
serviço de gestão de vale
transporte sob a forma de créditos
eletrônicos no transporte coletivo
urbano por ônibus no Município de
Patos de Minas/MG para atender
aos servidores do Hospital
Regional Antônio Dias - FHEMIG,
que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de
Referência da INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 007/2019,
PROCESSO DE COMPRA
0518005 000039/2019 e à proposta
vencedora, independentemente de
transcrição.

Nº do contrato

9214020

9245609

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

24

12

12

12

12/04/2019

26/03/2020

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

11/04/2021

25/03/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço e
Fornecimento

Prestação de serviços de
manutenção preventiva, incluindo
calibração, teste de segurança
elétrica e manutenção corretiva
com fornecimento de peças
preventivas para Aparelhos de
Anestesia da marca DRAGER,
patrimônios: 211120226;
56326777; 21149151 e 21151946,
pertencentes ao Hospital Regional
Antônio Dias – HRAD/FHEMIG, de
acordo com as especificações e
detalhamentos do Anexo Técnico
AT 092/2017 da INEXIGIBILIDADE
007/2018, PROCESSO DE
COMPRA nº. 0518005
000020/2018 que, juntamente com
a proposta da CONTRATADA,
passam a integrar este
instrumento, independentemente
de transcrição.

Serviço

Execução de serviços de limpeza e
desinfecção de caixas d’água e
reservatórios de água potável do
Hospital Regional Antônio Dias HRAD/FHEMIG.

Nº do contrato

9052358

9179840

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

60

36

12

12

10/03/2016

10/03/2018

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

09/03/2021

09/03/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Este contrato tem por objeto a
prestação de serviços de mão de
obra para manutenção preventiva,
corretiva e assistência técnica sem
inclusão de peças para os
equipamentos destinados a
digitalização das imagens de Raios
x, de acordo com as especificações
e detalhamentos da Nota Técnica
NT 011/2015 da INEXIGIBILIDADE
007/2015, PROCESSO DE
COMPRA nº. 0518005
000094/2015 que, juntamente com
a proposta da CONTRATADA,
passam a integrar este
instrumento, independentemente
de transcrição.

Serviço e
Fornecimento

Contratação de serviços técnicos
para Ventiladores Pulmonares da
marca Dixtal, com fornecimento de
peças preventivas, pertencentes ao
Hospital Regional Antônio Dias, de
acordo com as especificações e
detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO ELETRÔNICO nº.
0518005 000129/2017 que,
juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

Nº do contrato

9244414

9262664

9241625

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

12

5

24

12

5

12

06/03/2020

30/09/2020

31/01/2020

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

05/03/2021

28/02/2021

30/01/2022

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Contratação de prestação de
serviços de calibração em
termômetros e termohigrômetros,
pertencentes ao Hospital Regional
Antônio Dias - HRAD/FHEMIG.

Serviço e
Fornecimento

Execução, pela CONTRATADA, de
locação de 01 (um) Analisador
Automático de Gases Sanguíneos
com fornecimento parcelado de
reagentes, manutenções
preventivas e corretivas,
treinamento, interfaceamento e
assistência técnica especializada,
para atender as necessidades do
Hospital Regional Antônio Dias,
conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no
Termo de Referência (19235187),
com a finalidade de atender às
necessidades da CONTRATANTE.

Serviço

Contratação de empresa para
prestação de serviços de análise
da qualidade do ar do Sistema de
Climatização para o
Estabelecimento Assistencial de
Saúde do Hospital Regional
Antônio Dias/HRAD/FHEMIG.

Nº do contrato

9270585

9270090

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

12

12

12

12

12/01/2021

07/01/2021

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

11/01/2022

06/01/2022

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Contratação de serviços de
contratação de empresa
especializada para prestação de
serviços de manutenção
preventiva, manutenção corretiva e
calibração/teste de segurança
elétrica, para Aparelhos de
Anestesia, marca Mindray, modelo
WATO EX35+, patrimônios:
21163081, 21163090 e 21163073
pertencentes ao Hospital Regional
Antônio Dias - HRAD/FHEMIG.

Serviço

Contratação de serviços de
manutenção preventiva,
manutenção corretiva e assistência
técnica sem cobertura de peças
para equipamento de Tomografia,
marca Philips, modelo Brilliance
CT6, patrimônio 900139080,
pertencente ao Hospital Regional
Antônio Dias - HRAD/FHEMIG, que
serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de
Referência.

Nº do contrato

9129966

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

60

12

01/01/2017

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

28/12/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço

Este contrato tem por objeto a
contratação de empresa
especializada para prestação de
serviços de controle externo e
interno da qualidade, através de
ensaios de proficiência e boas
práticas, para o laboratório do
HRAD, de acordo com as
especificações e detalhamentos do
ANEXO I do PREGÃO
ELETRÔNICO nº. 0518005
000139/2016 que, juntamente com
a proposta da CONTRATADA,
passam a integrar este
instrumento, independentemente
de transcrição.

9202164

28

12

18/12/2018

17/04/2021

Serviço

Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
manutenção corretiva em Arco
Cirúrgico, marca Philips, modelo
BV Pulsera, nº série 3045,
patrimônio: 21149216, existente no
Bloco Cirúrgico do HRAD, de
acordo com as especificações e
detalhamentos do AT 040/2018 INEXIGIBILIDADE 018/2018,
PROCESSO DE COMPRA nº.
0518005 000157/2018 que,
juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento,
independentemente de transcrição.

9197586

36

12

12/12/2018

11/12/2021

Serviço

SERVIÇO TELEFONICO FIXO
COMUTADO (STFC)

Nº do contrato

9232331

9174248

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato
24

36

12

36

18/12/2019

29/12/2017

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

Tipo de contrato

Objeto

17/12/2021

Fornecimento

AQUISIÇÃO DE GASES
MEDICINAIS

Serviço e
Fornecimento

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
AOS SERVIDORES, PACIENTES
E ACOMPANHANTES DO
HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO
DIAS - HRAD.

29/12/2021

9170616

36

12

01/01/2018

31/12/2021

Fornecimento

Fornecimento em regime de
comodato, de reagentes/testes
para a realização de exames de
bioquímica, drogas terapêuticas e
hormônios

9245677

12

12

18/04/2020

17/04/2021

Fornecimento

Aquisição de Fraldas Descartáveis
para atender às Unidades
Assistenciais da Rede FHEMIG,

9054079

60

12

28/04/2016

27/04/2021

Serviço

9192596

36

12

27/06/2018

26/06/2021

Serviço

9247829

12

12

22/07/2020

21/07/2021

Serviço

9219588

24

12

23/07/2019

22/07/2021

Serviço

9196622

36

12

06/11/2018

05/11/2021

Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS DE
SERVIÇO DE SAÚDE
Executar obras de reforma e
recuperação de ambientes
Prestação de serviços de
manutenção para ventiladores
pulmonares para atender as
unidades Fhemig.
SERVIÇOS DE CONTROLE DE
DESIMETRIA INDUSTRIAL.
SERVIÇOS CONTINUADOS DE
VIGILÂNCIA ARMADA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL

Nº do contrato

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

Tipo de contrato

Objeto

Aquisição de reagentes para
realização de testes de
hemograma, contagem de
reticulócitos e confecção /
coloração de lâminas, com cessão
de equipamentos em regime de
comodato para a FHEMIG.

9241231

24

12

15/01/2020

14/01/2022

Fornecimento

9241255

24

12

30/01/2020

29/01/2022

Fornecimento

9241762

12

12

22/02/2020

21/02/2021

Fornecimento

9241889

9074308

12

54

12

12

28/02/2020

12/09/2016

27/02/2021

11/03/2021

Aquisição de frascos de
hemocultura com comodato de
equipamentos novos
FORNECIMENTO DE
REAGENTES PARA
EQUIPAMENTOS DA MARCA
RADIOMETER, MODELO ABL5 ,
para atender as unidades HAC,
HEM, HJK, HRJP, HRAD, HJXXIII,
MOV, HGBJA.

Fornecimento

FORNECIMENTO DE
MEMBRANAS PARA
EQUIPAMENTOS DA MARCA
RADIOMETER, MODELO ABL5 ,
para atender as unidades HAC,
HEM, HJK, HRJP, HRAD, HJXXIII,
MOV, HGBJA

Serviço e
Fornecimento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM AUTOCLAVES
COM CALIBRAÇÃO DE
INSTRUMENTO, FORNECIMENTO
DE PEÇAS PREVENTIVAS DE
TROCA PERIÓDICA.

Nº do contrato

9241705

9241707

9241684

9241676

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

12

12

12

12

12

12

12

12

24/03/2020

24/03/2020

27/03/2020

28/03/2020

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

23/03/2021

23/03/2021

26/03/2021

27/03/2021

Tipo de contrato

Objeto

Serviço e
Fornecimento

Locação de bombas de infusão de
solução parenteral e dieta enteral
com manutenção e fornecimento
de equipos, que serão prestados
nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do
Edital.

Serviço e
Fornecimento

Locação de bombas de infusão de
solução parenteral e dieta enteral
com manutenção e fornecimento
de equipos, que serão prestados
nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do
Edital.

Fornecimento

aquisição de kits reagentes para
testes de coagulação e hemostasia
com comodato de equipamentos,
assistência técnica preventiva e
corretiva e treinamento de pessoal
para as unidades da Rede
FHEMIG, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Anexo
I- Termo de Referência, anexo I do
Edital.

Fornecimento

Aquisição de kits reagentes para
testes de coagulação e hemostasia
com comodato de equipamentos,
assistência técnica preventiva e
corretiva e treinamento de pessoal
para as unidades da Rede
FHEMIG, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Anexo
I - Termo de Referência, anexo I do
Edital.

Nº do contrato

Vigência do
Vigência do
Data de início da
contrato (meses) - contrato (meses) vigência do
Atualizada
Original
contrato

Data final de
vigência do
contrato
atualizada

Tipo de contrato

9267281

12

12

30/12/2020

29/12/2021

Fornecimento

9265607

12

12

30/12/2020

29/12/2021

Fornecimento

Objeto
Fornecimento parcelado para
aquisição de materiais de Órteses
e Próteses
fornecimento parcelado para
aquisição de materiais de Órteses
e Próteses

