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749 A C J V - Serviços Médicos Ltda. 01/11/2015 31/10/2020 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana ao qual foi realizado. Serviços Médicos na especialidade de clínica médica para atendimento de pacientes no pronto socorro.
1539 Abençoar Serviços Médicos Ltda 21/05/2019 21/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, idependente do dia da semana que for realizado na especialidade de clínica médica e R$ 1.205,04 para o plantão de 12 horas independente do dia da semana que for realizado para a especialidade de cirurgia geral.

Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica e cirurgia geral (visita, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).

990 Abmcgracan Consultoria E Desenvolvimento de Sistemas E Proce 01/07/2017 30/06/2018 Valor total de R$ 251.732,99 a ser pago conforme cronograma constante no contrato. 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.
1010 Adrip Serviços Médicos Ltda 01/05/2017 30/04/2019 Valor de R$ 1.205,04 por plantão de 12 horas indpendente do dia da semana a ser realizado, e o valor de 1.405,80 por plantão de 12 horas independente do dia da semana a ser realizado pelo chefe do plantão.

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

603 Aguilar Clínica E Servilos Médicos Ltda 12/03/2019 11/03/2021 valor da hora trabalhada será de R$ 116,66 de segunda a domingo, para o plantão diurno (das 07h às 19h) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), inclusive feriados, ou seja, R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas.

Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia ( visitas, avaliações e plantões).

958 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Conforme utilização. Fornecimento de Gases Medicinais.
969 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Valor mensal de R$ 176,65 para manutenção preventiva; Valor de R$ 50,00 hora/homem e valor de R$2,75 por KM rodado. Manutenção preventiva e corretiva do tanque criogênico de oxigênio líquido medicinal - Capacidade de 20.000m³
961 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Valor mensal de R$ 412,00 para locação de tanque criogênico de oxigênio líquido medicial  Valor mensal de R$ 618,00 para Locação do Sistema de ôxido nítrico Nox G series 

Locação de tanque de criogênico de oxigênio líquido medicinal e sistema de óxido nítrico.
960 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Valor de mensal e fixo de R$ 3.000,00. Locação de módulo de vácuo.
959 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Conforme Demanda. Locação de cilindros para gases medicinais.
607 Alexandrina & Sérgio Meleiro - Clínica Médica Ltda - Epp 01/05/2016 30/04/2021 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12  horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia.
784 Alfa Clínica Médica Ltda - Me 01/02/2016 15/06/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para o plantão de 12 (doze) horas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo (inclusive feriados).

Serviços médicos na especialidade de Pediatria.

882 Alfred Massato Baba Clínica Ortopédica 01/09/2016 31/08/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia.
1465 Aline Escudeiro Pereira Lopes - Me 28/02/2019 27/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 2.450,00 Locação de Equipamento : capela ded Fluxo Laminar Vertical Unidirecional Classe 100 - TOPFLOW
1077 Alpie - Serviços Pediátricos Ltda 06/10/2017 05/10/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.
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segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos. 

921 Aluve Serviços E Locação de Veículos Ltda Eireli 15/12/2016 15/12/2019 Valor de R$ 1.670,00 pela locação do veículos. Locação de 01 veículo leve para até cinco passageiros e pequenas cargas, tipo Renault Logan 1.0 ou similar, com ar condicionado e direção hidráulica, seguro, manutenção preventiva e corretiva.
1287 Amade Comercial Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme uilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
1197 Amicimed Assistência Médica Ltda 29/04/2018 28/04/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 hoas de segunda a sexta-feira e R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas aos finais de semana.

Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia (visistas, avaliações, plantões e realizações de partos).
378 Amil Assistência Médica Internacional S.a 01/01/2013 05/04/2019 De acordo com a quantidade de colaboradores Assitência Médica para os Colaboradores.
379 Amil Assitência Médica Internacional S.a 01/01/2013 01/01/2019 De acordo com a quantidade de colaboradores Assitência Médica para os Colaboradores.
644 Ana Lucia dos Santos Bianchini Serviços Médicos 21/03/2019 20/03/2021 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12 horas diurno de segunada a sexta feira e para o plantão noturno nas terças, quartas e quintas feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00 para o plantão noturno de segunda e sexta-feira e para o plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especiaçidade de pediatria ( visistas,avaliações e plantões )

1084 Ana Luiza Batista Nicolau - Me 01/07/2017 30/06/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda e sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

438 Anan Serviços Médicos E Em Saúde Ltda - Me 04/04/2014 16/12/2019 Valor de R$ 1.392,40 para o plantão de 12 horas de clínico geral e R$ 1.645,47 para plantão de 12 horas para clínicos que atue na pediatria.
Serviços médicos em clinica geral e pediatria.

1474 Ananda Medeiros - Serviços Médicos Ltda 01/03/2019 28/02/2021 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12  horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00  para o plantão noturno (das 19h às 07h), de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07h às 19h) e noturno (das19h as 07h) no sábado e domingo.

prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

1388 Andrei, Kassab, Ilias Médicos Associados S/s Ltda 21/09/2018 20/09/2020 Valor de R$ 1.205,04  para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, para o chefe de plantão. 

Prestação de serviços médicos na especialidade de girurgia geral ( visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
1113 Angela Donda Clínica Médica Pediátrica - Eireli - Epp 01/12/2017 30/11/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.
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quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

895 Arn-aud Serviços Médicos S/s Ltda. 01/10/2016 30/09/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

1382 Art & Saúde S/s 21/09/2018 20/09/2020 Valor R$ 1.205,04 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, para o chefe de plantão. 

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

360 As Informática Ltda 02/04/2013 01/04/2020 Valor mensal de R$ 98,00 por equipamento. Locação de equipamentos de informática
470 Asclepio Saúde S/s Ltda - Me 26/05/2014 15/06/2019 Valor de R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos de segunda a sexta (incluindo feriados), o valor de R$ 100,00 por hora trabalhada para plantões noturnos de segunda a sexta (incluindo feriados) e o valor de R$ 125,00 por hora trabalhada para plantões diurnos e noturnos aos sabados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

693 Assis de Andrade Prestadora de Serviços Médicos S/s Ltda. 01/07/2015 30/06/2020 Valor de R$ 1.645,00 para plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturno de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

312 Associação Viva E Deixe Viver 01/01/2012 31/07/2019 Sem ônus Contadores de histórias
1234 Auto Suture do Brasil Ltda 16/07/2018 15/07/2020 Valor de R$ 45,00 por manta. ( modelo descrita na tabela). Fornecimento ( Manta Térmica)  com comodato ( 04 Equipamentos - aquecimento Warmtouch)
1200 Azuma E Sato Serviços Médicos Sociedade Simples Ltda 02/05/2018 01/05/2020 Valor de R$ 100,00 a hora trabalhada, por um plantão de até 12 horas semanais. Prestação de serviços médiocs na especialidade de ortopedia 
774 Baby Eye Care Assitência Médica Ltda. 01/01/2016 31/12/2020 Valor fixo e mensal de R$ 3.750,00 Serviços médicos na especialidade de oftalmologia pediátrica.
1411 Bace Comercio Internacional Ltda - Epp 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita á esse acordo. Fornecimento de aparelho para tricotomia descartável.
800 Baeza & Silva Serviços Médicos S/s Ltda. 01/02/2016 31/01/2021 Valor de R$ 1.645,00 por plantão diurno (das 7h às 19h) de 12 (doze) horas de segunda à sexta (inclusive feriados) e as terças, quartas e quintas nos plantões noturnos (das 19 às 7 horas) e R$ 1.875,00 por plantão noturno (das 19h às 7horas) de 12 (doze) horas de segunda a sexta-feira e aos sábados e domingos (inclusive feriado).

Serviços médicos na especialidade de cirurgia pediátrica.

1054 Bahia E Victoria Serviços Médicos - Epp 01/07/2017 30/06/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 
Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.
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12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

1212 Banco Itaú S.a. 24/03/2014 15/12/2021 Valor disponível para consignação e retenção referente à remuneração dos funcionários ativos. Alteração da modalidade de averbação do CRÉDITO CONSIGNADO.
1156 Barbin & Spinosa S/s 01/02/2018 31/01/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas, bem como R$ 1.000,00 por cada procedimento de broncoscopia. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visitas, avaliações e plantões), bem como realização de procedimento de broncoscopia.
943 Barcellos E Dantas Serviços Médicos Ltda. 01/03/2017 29/02/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diruno e noturno no sábao e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

849 Barros & Barros Assistência Médica Ltda. 01/06/2016 31/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana qual for realizado Serviços médicos na especialidade de clínica geral.
643 Baxter Hospitalar Ltda 09/09/2016 31/03/2019 Valor conforme utilização e tabela constante à ess contrato. Fornecimento dos medicamentos
783 Beatriz Rolim Mendes Baptista - Me 01/02/2016 31/01/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana ao qual for realizado Serviços médicos na especialidade de Clínica Médica.
1454 Benavides E Kanashiro - Clínica de Cardiologia Infantil 01/02/2019 31/01/2021 Valor mensal de R$ 5.000,00 por até 30 exames laudados e o valor de R$ 150,00 por exame excedente. Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia para realização de exames de ecocardiografia pediátrica, com emissão de laudos.
918 B.h.m. Serviços Médicos S/s Ltda. 01/01/2017 31/12/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana a ser realizado. Serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia.
402 Bionexo do Brasil Ltda 13/07/2012 13/07/2019 Valor de R$ 2.768,58 Disponibilização da plataforma Bionexo 
1374 Bloomfield & Vaz Serviços Médicos 21/09/2018 20/09/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a sexta-feira, inclusive feriados e o valor de R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia ( visitas, avaliações, plantões, procedimentos cirúrgicos e realizações de parto).
519 Boacnin E Cerruti Serviços Médicos Ltda. 01/09/2014 31/08/2019 Valor de R$1.645,00 para plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturno de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

862 Bossa Serviços Médicos Ltda - Me 01/07/2016 30/06/2021 Serviços médicos na especialidade de Clínica Geral. Serviços médicos na especialidade de Clínica Geral.
1397 Brenda Tavares Clínica de Pediatria E Neonatologia Eireli 21/10/2018 20/10/2020 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12 horas diurno das 07h às 19h de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para o plantão noturno (das 19h às 07h), de segunda e sexta-feira (inclusive 

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).
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feriados) e para plantão diurno (das 07h às 19h) e noturno (das19h as 07h) no sábado e domingo.

1207 Brjvt Serviços Médicos Ltda 08/05/2018 07/05/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado. Na proporação de 36 horas semanais.
Prestação de serviços médicos na especialidade de  neurologia ( visistas, avaliações e plantões), para tendimento aos pacientes do pronto socorro.

1348 Brs Emergências Médicas Ltda 22/09/2018 21/09/2019 Valor conforme utilização e tabela anexa ao contrato. Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância d suporte básico e supote avançado (UTI Móvel).
904 A Bruno Cardozo Consultório Ortopédico - Eireli - Epp 03/10/2016 02/10/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia.
678 Camhos - Serviços Médicos S/s Ltda - Me 01/04/2015 31/03/2020 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de seguna a sexta-feira, R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos de segunda a sexta e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões dirunos e noturnos nos sábados.

Serviços Médicos na especialidade de ortopedia.

533 Cardinal, Catani E Shibuya Serviços Médicos Ltda 01/03/2018 29/02/2020 Valor de R$ 1.000,00 por até 2 procedimentos realizados no mesmo dia. A partir do 3º procedimeno realizado no mesmo dia, será cobrado o valor de R$ 2.000,00 . Havendo necessidade de realizar avaliações que não queiram a realizaçõ deo procedimento , será mantido o valor de R$ 1.000,00. Para as situações que forem realizados as avaliações no mesmo dia do procedimento, o valor pago será de R$ 2.000,00.

Prestação de serviços médicos na especialidade de radiologia intervencionista, através de avaliações e procedimentos.

1017 Cardio Amigo do Coração Ltda - Me 20/06/2017 19/06/2019 Valor de R$ 700,00 por plantão de 06 horas, independemente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica geral.
1468 Cardioclínica Clínica de Cardiologia Ltda 21/01/2019 20/01/2020 Valor da hora trabalhada será de R$ 116,66, de segunda a domingo, para o plantão diurno (das 07h às 19h) e para o plantão diurno (das 07h ás 19h) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), inclusive feriados, ou seja, R$ 1.400,00  para o plantão de 12 (doze) horas trabalhadas.

Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visita, avaliações, plantões e procedimentos cirurgicos).

1073 Carla Mele Lucato Trojan 01/09/2017 31/08/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda a sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

Carla Mele Lucato Trojan 01/09/2017 31/08/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda e sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médiocs na especialidade de pediatria.

934 Carmen Araujo Neves Baptista Clínica Médica - Me 01/03/2017 29/02/2020 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12  horas, independente do dia da semana que for realizado. Serviços Médicos na especialidade de clínico geral.
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1263 Carolina Santos de Jesus 21/07/2018 20/07/2020 Valor de R$ 1.400,00 pelo plantão de 12 horas trabalhadas. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica de emergência ( visistas, avaliações e plantões).
1395 Carvalho Zanon Serviços Médicos Ltda 09/11/2018 08/11/2020 Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria (visitas, avaliações e plantões).
599 Castellar Clínica Médica Ltda 21/03/2019 20/03/2020 Valor de R$ 1.400,00 o plantão de 12 horas trabalhadas. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
752 Castro & Vincenzi Médicos Associados S/s - Me 01/11/2015 30/10/2020 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta feira (inclusive feriados), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) e noturnos (das 19 às 7 horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

1446 Castromed Clínica Médica Ltda 21/01/2019 20/01/2020 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12 horas diurno das 07h às 19h de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00  para o plantão noturno (das 19h às 07h), de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07h às 19h) e noturno (das19h as 07h) no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos 

910 Ccm Pediatria E Cuidados Médicos Ltda - Epp 01/10/2016 30/09/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturnas e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

364 Centro de Integração Empresa Escola - Ciee 22/04/2013 30/06/2021 Valor de 135,00 por jovem aprendiz. Convênio para desenvolvimento de atividades conjuntas para a promoção e integração no mercado de trabalho de jovens aprendizes.
355 Centro de Integração Empresa Escola - Ciee 20/04/2013 30/06/2021 R$ 60,00/ estudante. A partir de 01/03/2015 o valor mensal será de R$ 65,00. A partir de 01/03/2016 o valor mensal R$ 72,00

Realização de programa de estágio de estudantes

314 Centro Formador da Cruz Vermelha Brasileira 02/01/2013 02/08/2019 Valor recebido conforme tadela de curso : Medicina R$ 5,00; Outros cursos de graduação R$ 2,50 e Nível técnico R$ 1,00 . Estágio supervisionado para alunos do Curso de Técnico de Enfermagem
1195 Centro Médico Odontológico Caparica Carlos Ss 14/04/2018 13/04/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas das 07h às 19h de segunda a sexta-feira e para o plantão noturno, nas terças, quartas e quntas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00 para o plantão nourno de segunda e sexta-feira e para plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria (visistas, avaliações e plantões).

537 Centro Urológico Perdizes S/s Ltda - Me 01/10/2014 30/09/2019 O valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos Serviços médicos na especialidade de cirugia geral.
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(das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 horas às 19 horas) e noturnos (das 19 horas às 7 horas) nos sábados e domingos.

1412 Cirurgica Fernandes Com. Rep. Mat. Cir. Hosp. Ltda 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais médico-hospitalares de infusão e perfuro cortante.
1273 Cirurgica Kd Ltda 01/08/2018 01/02/2019 Valor da caixa de R$ 14,20. Fornecimento de Luvas 
1414 Cirurgica Kd Ltda 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização de tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais médico-hospitalares de infusão e perfuro cortante ( seringa e agulha).
852 Civil Ar Equipamentos Ltda - Epp 01/08/2016 31/07/2019 Valor mensal e fixo de R$ 14.600,00 mantido para o 2º termo aditivo. Serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos de ar condicionado e refrigeração.
809 Cleto & Nicoleti Médicos S/s Ltda. 01/03/2016 28/02/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, inpendentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de clínica geral.
183 Clinefro - Clínica Nefrológica Ss Ltda. 02/02/2012 01/02/2019 Sem ônus. Serviços de diálise e hemodiálise para pacientes do Sistema Único de Saúde
1093 Clínica Capo Ltda - Me 13/11/2017 12/11/2019 Valor de R$ 1.200,00 para o plantão de 12 horas semanais. Prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia ( visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
1034 Clinica de Alergia E Imunologia Dra Julia Vieira Eireli - Me 01/07/2017 30/06/2019 Valor de R$ 822,50 para o plantão de 6 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 6 horas noturnas nas terças, quartas e quintas feiras e o valor de R$ 937,50 para plantão de 6 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno no sábado e domingo, valores para esse contrato.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

732 Clínica de Pediatria Carvalho E Credidio Ltda - Me 01/10/2015 30/09/2020 Valor dde R$ 1.645,00 para plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

1096 Clínica de Saúde Borges & Magnani Ltda Me 01/11/2017 31/10/2019 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas semanais. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica (visitas, avaliações e plantões).
994 Clínica Médica Akira Reis Eireli - Epp 01/05/2017 30/04/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica geral.
1417 Clínica Médica Gastroderma Ltda 21/10/2018 21/10/2020 Valor R$ 1.205,04 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, para o chefe de plantão.

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral ( visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos

1036 Clínica Médica Gregorut Ss Pura - Epp 01/07/2017 30/06/2019 Valor de R$ 1.205,04 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana a ser realizado. Em Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.
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casos de nomeação do profissional médico como chefe de plantão,  o valor será de R$ 1.405,80  por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana a ser realizado.

997 Clínica Médica Henrique Simonsen Lunardelli Ltda - Me 01/05/2017 30/04/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado. Prestação de Serviços Médicos na especialidade de clínica geral.
1396 Clínica Médica Martinez S/s Ltda 21/09/2018 20/09/2020 Valor R$ 1.205,04 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, para o chefe de plantão. 

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral ( visitas, avaliações, plantões e procedimentos cir[úrgicos).
1466 Clínica Médica Mn Ltda 02/02/2019 01/02/2021 Valor da hora trabalhada será de R$ 116,66, de segunda a domingo, para o plantão diurno (das 07h às 19h) e para o plantão diurno (das 07h ás 19h) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), inclusive feriados, ou seja, R$ 1.400,00  para o plantão de 12 (doze) horas trabalhadas.

Prestação de serviços

588 Clínica Médica Pasqualucci Ltda. 16/06/2018 15/06/2019 O valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturno de segunda e sexta (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo. Valores mantidos para o 3º Termo Aditivo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

952 Clínica Neurológica Higienópolis Ss Ltda - Me 01/01/2017 31/12/2020 Valor de R$ 600,00 por procedimento realizado. Valores para esse contrato. Prestação de serviços na realização de procedimentos de eletroencefalograma para o atendimento dos pacientes.
1221 Cm Hospitalar Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme demanda e valores descritos em tabela ao contrato. Fornecimento de Fralda descartáveis.
1268 Cm Hospitalar Ltda 01/06/2018 30/03/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamentos para atendimento médico-assistencial.
1155 Cm Hospitalar Ltda 01/10/2018 30/09/2019 valor conforme utilização e tabela descrira à esse acordo. Fornecimento de linha têxtil para atendimento médico assistencial (ataduras, compressas de gazes, malhas tubulares e ataduras gesso)
215 Colortel S/a Sisitemas Eletrônicos 01/04/2012 14/05/2020 Valor mensal de 3.054,00. Locação de 125 televisores com suporte (conforme tabela constante em contrato) incluindo manutenção preventivae corretiva.
213 Colsan Associação Beneficente de Coleta de Sangue 01/06/2012 28/02/2019 Valor mensal estimado de R$ 37.407,00 Serviços de Gerenciamento da agência transfusional.
1291 Comercial Lux Clean Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
1213 Comércio E Importação Erecta 01/07/2018 30/06/2019 Valores detalhados no anexo I, conforme utilização. Consignação e Comodato de materiais e quipamentos ortopédicos ( OPME), de acordo com anexo.
1097 Coml Commed Produtos Hospitalares Ltda 01/11/2017 31/12/2019 Valores conforme utilização e tabela constante no contrato. Fornecimento de grampeadores cirúrgicos e cargas de reposição. 
666 Companhia Ultragaz S/a 01/10/2015 01/09/2018 O preço inicial 01/10/2015 do GLP fornecido foi de R$ 3,883 Compra do volume anual de pelo menos 84.000 quilogramas de 
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por quilograma. O preço atual reajustado a partir de 04/12/2017 é de R$ 6,234. Este preço tem como componentes os custos de matéria-prima, tributos e outros custos relacionados à distribuição. O preço do GLP será reajustado a cada período de 12 meses ou dentro da menor periodicidade permitida em lei, com base no acumulo da variação do IGPM-FGV ou qualquer outro índice oficial que venha a substituí-lo, contudo quando o reajuste decorrer de alteração nos custos relativos à matéria prima e/ou tributação, os repassará, mediante comunicação prévia por e-mail.

Gás Liquefeito de Petróleo, dorovante denominado s8implesmente "GLP", perfazendo um volume médio mensal de 7.000 quilogramas de GLP.

837 Condor Instituto de Psicologia, Saúde E Pesquisa S/s Ltda - 01/05/2016 30/04/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana ao qual for realizado. Serviços médicos na especialidade de clínica geral.
767 Conforlab Engenharia Ambiental Ltda. 01/03/2016 15/12/2019 Valor mensal e fixo de R$ 680,00. Prestação de serviços de tratamento químico dos sistemas de água gelada e condensada.
1266 Controlid Industria, Comercio de Hardware E Serviço de Tecno 01/08/2018 31/07/2021 Valor mensal de R$ 1.455,00 referente a manutenção e suporte técnico de 05 relógios de ponto, sendo o valor unitário de R$ 291,00.

Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de equipamentos da marca Control ID.
304 Cooperativa União Paulista de Serviços dos Taxistas Autônomo 13/11/2012 12/11/2019 Conforme utilização. Serviços de rádio táxi comum ao transporte individual de passageiros e de pequenas encomendas, documentos, exames e malotes.
1426 Cr Clínica Pediatria Ltda 21/11/2018 20/11/2020 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12 horas diurno das 07h às 19h de segunda a sexta-feira (inclusive feraidos) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19h às 07h), de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07h às 19h) e noturno (das19h as 07h) no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

786 Crepaldi, Hisano E Taira Ortopedia Ltda. 01/02/2016 31/01/2021 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia.
1380 Crispim E Gomes Assistência Médica 21/09/2018 20/09/2020 Valor de  R$ 1.205,04 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, para o chefe de plantão. 

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

1032 Cristaldo & Moreira Serviços Médicos Ltda - Epp 01/07/2017 30/06/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia.
1433 Cristalia Produtos Quimicos E Farmaceuticos Ltda. 01/12/2018 30/11/2019 valor de acordo com a utilização e tabela descrita á esse acordo. Fornecimento de medicamentos.
998 Cxgl Clínica Médica Ltda - Me 01/05/2017 30/04/2019 Valor de R$ 1400,00  por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana a que for realizado. Serviços médicos na especialidade de clínica geral.
1510 Daniela Rodriguez Trujillo 08/04/2019 07/04/2020 Valor de R$ 1645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira  e plantão de 12 horas noturnas na terça, Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões)

Impresso em  12/06/2019 15:42:15 Página 9 fpereira CATE01970



IRSSL - Relação de Contratos - Com Objeto do Contrato
IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

 Código Contratado Data Início Data Fim Atribuições do Contrato Objeto do Contrato
quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno nos sabados e domingos.

1473 Danresa - Security Solutions Ltda 12/04/2019 11/04/2024 Valor recorrente de 60 meses pela Westcon Brasil (Contrato IRSSL Nº 1471), através de nota de débio de locação. Implantação e o fornecimento de suporte técnico em equipamentos de informática 
462 D.b. Jacob Ferreira Serviços Médicos - Me 01/05/2014 30/04/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana, a partir de 01/01/2016, para o 1º Termo Aditivo.

Serviços médicos na especialidade de ortopedia.

1295 Dbs  Ind. E Comercio Ltda 01/08/2018 30/03/2019 Valor conforme demanda e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamentos. 
1350 Dec Solution Eireli Epp 20/09/2018 19/03/2020 Valor rateado pela unidades, sendo que o HGG pagará o valor total de R$ 119.644,00 em 6 parcelas de R$ 19.940,67. Prestação de serviços de reestruturação de cabeamento de rede.
808 Dermanest Serviços Médicos Ltda - Me 01/03/2016 28/02/2021 O valor de R$ 1.645,00 para plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta  (Incluisve feriados) e o valor  de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria

1088 D&g Porto Eireli - Me 01/10/2017 30/09/2019 Valor de R$ R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão durno e noturno nos sábados e domingos. 

Prestação de serviços médicos  na especialidade de pediatria.

820 Di Sarli Serviços Médicos Eireli - Me 01/03/2016 28/02/2021 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturnas de segunda e sexta (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

892 Dias da Cunha Clínica Médica Eireli - Me 01/11/2016 15/06/2019 Valor de R$ 1.645,00 para plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.Valores mantido para o 2º termo aditivo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

812 Dias E Lima Serviços Médicos Ltda. 01/03/2016 28/02/2021 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia.
1531 Diego Rodriguez Lujan Serviços Médicos Eireli 21/05/2019 20/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas trabalhadas independentemente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clinica médica (visitas,avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
1143 Directsat Provedor de Acesso A Redes de Telecomunicações Eir 14/05/2018 13/05/2020 Valor mensal de R$ 2.900,00 mais a taxa de instalação no Prestação de serviços de fornecimento e manutenção de 2 
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valor de R$ 2.800,00 que será pago em parcela única. links, sendo 01 de fibra óptica e 01 de rádio, com velocidade de 10 MB cada.

1139 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 25/06/2018 24/06/2020 Valor total de R$ 781,44 (ref. à 10 licenças no valor total de R$ 325,00 + Rateio do Servidor R$ 456,44 ) + o valor ref. à instalação a ser pago somente no 1º mês de R$ 75,56.
Prestação de serviços de hospedagem, suporte, manutenção em Data Center e outsourcing de gestão de infraestrutura para o sitema Tasy da Philips.

1356 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 22/10/2018 21/10/2020 Valor de R$ 2.782,50 para a quantidade de 175 contas. Prestação de serviços de disponibilização de contas de e-mail Exchange Basic com 50 GB de espaço de cada conta.
1416 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 30/10/2018 29/10/2019 Valor total de R$ 20.583,00, sendo esse valor rateado entre as unidades e o HGG pagará o valor mensal e fixo de R$ 12.349,40.

Prestação de serviços de hospedagem, suporte, manutenção em data Center e outsourcing de gestão de infraestrutura para o sistema MV Soul.
1288 Dj Plasticos Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Fornecimento de produto (Bobina plástica picotada). Fornecimento de produto (Bobina plástica picotada).
1425 Dlc Médicos Associados S/s Ltda - Epp 11/12/2018 10/12/2020 Valor de R$ 1.205,04 para o plantão diurno ou noturno de 12  horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão diurno ou noturno de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, quando denominado chefe de plantão.

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral ( visitas, avaliações, plamtões e procedimentos cirúrgicos).

647-b Dmav Suporte Médico Ltda - Epp 01/04/2012 30/04/2019 Valor mensal e fixo de R$ 13.650,00 mantido para o 7º termo aditivo. Locação de 06 monitores multiparamétricos e 02 monitores multiparamétricos com capnógrafo, incluindo toda manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de suprimentos, inclusive substituição de peças.
1429 Doctors Vfk Serviçoa Médicos Ltda - Epp 05/01/2019 04/01/2021 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica (visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirurgicos).
191 Doutores da Alegria Arte, Formação E Desenvolvimento 01/01/2012 01/08/2019 Sem Ônus Intervenções artísticas.
1400 Dro Serviços de Saúde Ltda 21/10/2018 20/10/2019 Valor R$ 1.205,04 para o plantão de 12  horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, para o chefe de plantão. 

Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visistas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).

1406 Duarte, Campos E Heiss Ltda 28/11/2018 28/11/2019 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a sexta-feira, inclusive feriados e o valor de R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos.
Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia ( visitas, avaliações, plantões, procedimento cirúrgico e realização de partos).

1413 Dupatri Hosp.coml Ltda. 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais médico-hospitalares de infusão e perfuro cortante. 
1294 Dupatri Hospitalar Comércio, Importação Exportação Ltda 01/06/2018 30/03/2019 Valor conforme ultilização e tabela descrita à esse contrato. Acordo comercial de fornecimento de medicamentos
638 Dutra & Rocha Serviços Médicos S/s 01/03/2015 15/06/2019 O valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos 

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.
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(das 7 horas às 19 horas) e noturnos (das 19 horas Às 7 horas) nos sábados e domingos.

953 Dy Clínica Médica Eireli 26/03/2018 25/03/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas semanais de segunda a sexta-feira e o valor de R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos.
Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia (visitas, avaliações, plantões, procedimentos cirurgico e realização de partos).

1523 E.c. Serviços Médicos Ltda 07/05/2019 06/05/2020 Valor de R$ 1645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira  e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno nos sabados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade pediatria (visitas, avaliações e plantões).

1423 Echocor Serviços Médicos 21/12/2018 20/12/2020 valor de R$ 20.800,00 para a realização de até 220 exames, além do valor de R$ 90,00 por exame excedente. Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia, a fim de realizar exames de ecocardiograma, bem como emissão de laudos técnicos.
1461 Emp - Empresa Médica de Pediatria Ltda 01/03/2019 28/02/2021 Valor mensal de R$ 1.645,00 para o plantão diurno (das 07 às 19h), de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19 às 07h) nas terças, quartas e quintas feiras, inclusive feriados) e R$ 1.875,00  para o plantão noturno (das 19 às 07h) de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07 às 19h) e noturno  (das 19 às07h) no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na epsecialidae de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

347 Empresa Brasileira de Telecomunicações 20/04/2013 19/04/2019 Conforme utilização. Serviço Vip-Phone, que consiste na conexão direta do cliente com as centrais trânsito da Embratel para a realização de chamdas SSS e DDI
822 Endovision Endoscopias Limitada - Epp 01/04/2016 31/03/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana ao qual for realizado Serviços médicos na especialidade de clínica geral.
1289 Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - Me 01/06/2018 30/11/2019 Valor de acordo com tabela descrita á esse contrato. Fornecimento de produtos (saco plástico).
711 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas Ltda 01/03/2015 31/12/2019 Sem ônus Licença de uso do Software Epimed Monitor de propriedade e titularidade da Epimed Solutions, oferecidos por meio da Internet, no site www.epimedmonitor.com, destinado a festão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes de alta complexidade, para 13 leitos de terapia intensiva tipo Pediátrico.
926 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas Ltda 01/03/2018 28/02/2020 Valor mensal de R$ 3.246,96, sendo o primeiro faturamento a partir de abril/2018. Licença de uso de software destinado a gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes de alta complexidade Epimed Monitor UTI
1389 Erb Servimed Serviços Médicos S/s Ltda 21/09/2018 20/09/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
797-b Escolas Padre Anchieta Ltda 28/03/2016 28/03/2021 Sem ônus. Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes no ensino fundamental, médio e técnico.
1293 Estoque Express Distribuidora Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Fornecimento de produtos ( conforme descrito em tabela).
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1292 Estoril Prod E Comercio de Produtos de Toucador 01/06/2018 31/05/2019 Valor por peça de R$ 0,18, sendo que o consumo poderá variar de acordo com a necessidade. Fornecimento de Produto (Sabonete Glicerina 15G).
1341 Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. 25/07/2018 30/03/2019 Valor de acordo com o consumo e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamento
1201 F & J Serviços Médicos Ltda 27/04/2018 26/04/2020 Valor de R$ 1.205,04 o plantão de 12 horas trabalhadas e R4 1.405,80 por plantão de 12 horas para o chefe de plantão. Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral (visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirurgicos).
935 F M de Araujo Clínica Médica Eireli  - Me 01/02/2017 31/01/2020 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado. Serviços médicos na especialidade de clínico geral.
1176 Fabiana Aparecida Campos Clínica Médica 01/04/2018 31/03/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas realizados de segunda a sexta-feiras e o valor de R$ 1.550,00 para os plantões de 12 horas realizados aos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia (visistas, avaliações, plantões, procedimentos cirúrgico e realização de partos).
529 Fabio Silva Lima - Me 01/04/2012 30/09/2019 Valor mensal e fixo de R$ 500,00. Serviços técnicos de manutenção preventiva, incluindo limpeza, lubrificação, ajuste e regulagem de componetes, assim como manutenção corretiva, com fornecimento de mão de obra e sem fornecimento de peçs para 02 elevadores para transportes de cargas secas.
1187 Fabricio Medeiros Toledo 09/04/2018 08/04/2020 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas semanais. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visitas, avaliações e plantões).
1231 Fantini & Gil Serviços Médicos S/s 18/06/2018 17/06/2020 Valor de R$ 1.205,04 para o plantão de 12 horas e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de chefe de plantão. O valor de R$ 120,51 da hora trabalhada exclusivamente para os plantões realizados aos sábados e domingos das 07:00 às 19:00 horas. 

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral (visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).

1323 Fc Paschoal Serviços Médicos - Eireli 21/08/2018 20/08/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno das (19h às 7h) nas terças, quartas e quintas feiras (inclusive feriados) e R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19h às 07h) de segunda e sexta-feira e para o plantão diurno (das 07h às 19h) aos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria (visitas, avaliações e plantões)..

870 Flávia Thomé Moreira Lomonaco 01/08/2016 31/07/2021 Valor de R$ 1.645,00 por plantão de 12 horas dirunas de segunda a sexta (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inlcusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda a sexta-feira e plantão noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

1024 Fmfo Clínica Dermatológica E Ortopédica Ltda - Epp 01/07/2017 30/06/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, para a especialidade de ortopedia e o valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas para a triagem na especialidade de clínica médica.
Prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e triagem na especialidade de clínica médica.

1071 Franartur Serviços Médicos Ltda - Me 01/10/2017 30/09/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e 

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.
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noturno nos sábados e domingos.

1106 Fresenius Medical Care Ltda 29/03/2018 28/03/2021 Valor mensal e fixo de R$ 7.740,00, sendo R$ 1.250,00 por cada máquina 4008S V10 e sendo valor unitário de R$ 1.995,00 por cada equipamento AquaUno Cartucho.
Locação de 05 equipamentos, sendo 02 máquinas de hemodiálise modelo 4008S-V10 220 novas, sendo 01 máquina de hemodiálise modelo 4008S-V10 220 semi-novas e 02 equipamentos para tratamento de água modelo AquaUno cartucho 220V semi-novo, de fabricação de Fresenius medical Care - Deutschland GmbH . Fornecimento de mão de obra especializada e a realização de treinamentopelo consultor ou empresa indicada.

859 Frm Serviços Médicos Ltda - Me 01/07/2016 30/06/2021 Valor de R$ 1.645,00 por plantão diurno (das 7 às 19 horas) de 12 (doze) horas de segunda à sexta-feira (inclusive feriados) e as terças, quarta, e quintas-feiras nos plantões noturnos (das 19 às 7 horas) e R$ 1.875,00 por plantão noturno (das 19 às 7 horas) de 12 (doze) horas de segunda e sexta-feira e aos sábados e domingos (inclusive feriado).

Serviços médicos na especialidade de Cirurgia Pediátrica.

1322 Froes & Magalhães Médicos Associados Sociedade Simples Ltda 21/09/2018 20/09/2019 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno das (19h às 7h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e R$ 1.550,00 para o plantão diurno (das 07h às 19) e noturno (das 19h às 07h) aos sábados e domingos (inclusive feriados).

Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia (visitas, avaliações e plantões).

1399 Fundação Adib Jatene 14/08/2018 13/08/2022 Sem ônus Comodato de equipamentos e acessórios para utilização no Sistema Tele-ECG.
804 Fyhorinouchi Serviços Médicos Eireli - Epp 01/03/2016 28/02/2021 Valor de R$ 1.200,00  por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia
1355 Gaap Anestesiologistas Associados Paulista A/s 21/09/2018 20/09/2020 Valor mensal e fixo de R$ 299.476,00 prestação de serviços médicos na e especialidade de anestesiologia
705 Garciamed Serviços Médicos Ltda - Me 01/04/2018 15/06/2019 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (Inclusive Feriados), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (Inclusive Feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) e noturnos (das 19 às 7 horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

872 Gc Médicas Associadas Ltda. 22/08/2016 21/08/2021 Valor mensal e fixo de R$ 22.000,00 para a coordenação do serviço de pediatria e de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas ma terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo para as atividades assistenciais.

Serviços médicos na especialidade de Pediatria.
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1230 Gc Serviços Médicos Ltda 15/06/2018 14/06/2020 Valor de R$ 1.645,00 o plnatão de até 12 horas diurno de segunda a sexta-feira, inclusive feriados e para o plantão noturno, nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.875,00 para o plantão de até 12 horas norturno de segunda e sextas-feiras, inclusive feriados e para  plantão diurno e noturno aos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria (visistas, avaliações, plantões).

1346 Genesio A. Mendes E Cia. Ltda 07/05/2018 30/03/2019 Valor conforme ultilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de medicamentos
477 Gerin Serviços Em Saúde Ltda - Me 01/07/2014 30/06/2019 de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados), o valor de R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 horas às 19 horas) e noturnos (das 19 horas  às 7 horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de clínica médica para a Triagem de Adultos, Observação no Pronto Socorro de Adultos e na enfermaria de Clínica Médica.

1087 Gesat Gestão Empresarial Em Saúde do Alto Tiete Ltda - Epp 01/10/2017 30/09/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.            

487 Gethi Serviços Médicos Ltda 01/06/2014 31/05/2019 O valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos de segunda a sexta (incluido feriados), o valor de R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos de segunda a sexta (incluindo feriados) e o valor de R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos e noturnos nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de clínica média para a Traigem de Adultos, Observação no Pronto Socorro de Adultos e na enfermaria de Clinica Médica.

909 Gevaerd & Oliveira Clínica Médica Ss Ltda. 01/12/2016 15/06/2019 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 à 19horas) de segunda a sexta (inclusive feriados), o valor de R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta (incluindo feriados) e o valor de R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 à 19horas) e noturnos (das 19 às 7 horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de cirugia geral.

1115 Gff Clínica Médica Ltda 01/12/2017 30/11/2019 Valor de R$ 1.645,00 para plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

1095 Giarolla E Garcia Serviços Médicos S/s 06/11/2017 05/11/2019 Valor de R$ 120,00 a hora trabalhada para a carga horária de 20 horas semanais. Prestação de serviços médicos na especialidade de infectologia.
855 Gilberto Medeiros Serviços Médicos Eireli 01/06/2016 31/05/2021 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada. Serviços médicos na especialidade de nefrologia.
726 Gilmar Rodrigues de Miranda - Me 01/11/2015 31/10/2019 Valor mensal e fixo de R$ 8.936,65 para o 2º  Termo Aditivo. Concessão remunerada de uso de espaço do HGG, pata reforma, instalação e exploração comercial dos serviços de estacionamento, destinado aos usuários e colaboradores.
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1130 Giulia Claudia de Montille Filomeno - Me 05/01/2018 04/01/2020 O Valor de R$ 1.645,00 para o plantão diurno de segunda a sexta-feira e para plantão noturno nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados e R$ 1.875,00 para o plantão de segunda e sexta-feira e para plantão diurno e noturno para sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

1464 Gjl3 Serviços Médicos S/s 31/01/2019 30/01/2021 valor da hora trabalhada será de R$ 116,66, de segunda a domingo, para o plantão diurno (das 07h às 19h) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), inclusive feriados, ou seja, R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por plantão de 12 (doze) horas.

Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia (visitas, avaliações e plantões).

694 Global Care Assistencia Domiciliar 01/08/2015 31/07/2020 Valores constantes no Anexo I, deste contrato. Serviços de atendimento domiciliar, com disponibilização de profissionais, equipamentos, mobiliários, medicamentos e materiais para a colaboradora Rosamércia Ribeiro Jordão 
976 Global Empregos Ltda. 20/06/2017 19/06/2019 Valores mantidos,taxa equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o salário de admissão, com acréscimo dos encargos fiscais de 16,75% (dezesseis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) sobre o total da nota fiscal para o 1º termo aditivo.

Serviços de recrutamento e seleção de funcionários efetivos.

984 Global Serviços Ltda. 20/06/2017 19/06/2019 Valor mantido de 14% (quatorze por cento), sobre a soma total da remuneração bruta paga ao (a) trabalhador (a), acrescido das despesas de encargos trabalhistas e previdenciários.
Seleção e fornecimento de mão de obra temporária.

1056 Gmm Clínica Médica Ltda - Epp 08/02/2018 07/02/2020 Valor de R$ 1.400,00 pelo plantão de 12 horas trabahadas , independentemente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia ( visistas, avaliações, plantões, procedimentos cirúrgicos e realização de partos)
1169 Godoy & Rego Serviços Médicos Ltda 01/03/2018 28/02/2020 Valor de R$ 116,66 a hora trabalhada, por um plantão de até 42 horas semanais. Prestação de serviços médicos na espedcialidade de clínica médica ( visitas, avaliações, plantões).
686-b Gp Sella Serviços E Atendimento Médico Em Geral Ltda - Me 01/05/2015 30/04/2020 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas trabalhadas. Serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia.
968 Gtplan Prestação de Serviços de Informática Ltda 25/04/2017 24/04/2019 Valor mensal total de R$ 10.000,00 durante os 12 primeiros meses a ser pago: R$ 4.000,00; HMJ; R$ 3.000,00 HGG; R$ 3.000,00 HRJ. Valor mensal total de R$ 6.600,00 a partir do 13º mês a ser pago: R$ 2.200,00 HMJ; R$ 2.200,00 HGG; R$ 2.200,00 HRJ. 

Disponibilização da PLATAFORMA GTPLAN pela GTPLAN para o HOSPITAL que terá o direito de uso oneroso, intransferível e não exclusivo

1377 Há Vida! Saúde Total Ltda - Epp 21/09/2019 20/09/2020 Valor de R$ 1.205,04 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, para o chefe de plantão.

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral ( visistas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
1314 Health Quality Indústria E Comércio Ltda.me 01/12/2018 30/11/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais médico hopsitalares para paramentação cirúrgica descartável.
297 Hemosystem Comercio E Servicos Ltda 01/08/2012 31/07/2019 Valor mensal e fixo de R$ 545,30 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de osmose reversa portátil com uma membrana, marca Opabras, para 
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tratamento de água.

1060 Hferraz Serviços Médicos Ltda - Me 01/10/2017 30/09/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia.
850 Hit Telecomunicação Ltda. 07/02/2016 07/02/2020 Valor mensal e mínimo de R$ 4.000,00, tabela referente a minutos e valores excedentes constantes ao contrato. Prestação de serviço de Telefônico Fixo Somutado (STFC)
846 Hit Ti Administração de Serviços de Tecnologia Ltda. 07/02/2016 07/02/2020 Valor mensal e fixo de R$ 5.535,20, para o 1º Termo Aditivo. Locação de bem móvel "Hit Manager"
276 Hosp Pharma Manipulação E Suprimentos Ltda 16/12/2016 18/06/2019 Os produtos serão faturados de acordo com valores unitários constantes em uma tabela existente no Anexo I e tambem conforme utilização.

Fornecimento e preparo de Nutrição Parenteral com fornecimento de insumos.
521 Iesp - Inteligência Educacional de São Paulo - Ltda - Me 01/11/2014 31/10/2019 Pagamento para a Unidade do valor por hora de estágio, conforme tabela constante neste contrato. Estágio supervisionado para alunos do Curso de Técnico de Enfermagem
1021 Igs Emergencias Medicas Eireli 07/08/2017 06/08/2019 Valor mantido conforme ultilização e tabela anexa ao contrato, paea esse 2º termo aditivo. Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte básico e suporte avançado (UTI móvel).
254 Imatec Imagens E Tecnologia Ltda. 01/06/2012 30/05/2019 Valor mensal conforme quantidade de caixas armazenadas e movimentadas bem como por outros seviços, conforem tabela constante à esse contrato.

Serviços de organização e guarda de documentos além da digitalização de documentos a partir de originais.
1274 Infojobs Brasil Atividades de Internet Ltda 20/07/2018 19/07/2019 Valor de R$ 16.596,00, onde será pago em 6 parcelas. Prestação de serviços de recrutamento e seleção através da plataforma PandaPé Lite Anual Lider.
556 Instituto Educação Médica Continuada Lopes Eireli 01/10/2014 15/06/2019 O Valor dde R$ 1.645,00 para plantões de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantões de 12 (doze) horas noturnas de segunda e sexta (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo. 

Serviços Médicos na especialidade de pediatria.

805 Instituto Educacional Sequencial Ltda Epp 01/05/2016 30/04/2020 Receberemos R$ 1,00 / Hora de Estágio para Curso de Nível Técnico + 1 Vaga Gratuita para o Curso de Técnico de Farmácia a cada 24 meses
Estágio supervisionado para alunos do Curso Técnico de Farmácia 

1376 Instituto Naila Alves S/s 21/09/2018 20/09/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica (visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
1369 Instituto Suel Abujamra 01/11/2018 31/10/2019 A conveniada pagará o valor de R$ 6,36 por hora do residente médico Mútua colaboração no desenvolvimento de programas de treinamento médico.
393 Interpower Sistemas de Energia Ltda. 01/07/2012 29/06/2019 Valor mensal e fixo de R$ 765,80 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores (energia elétrica de emergência)
286 Intersolution Comércio de Informática Ltda. 01/10/2016 30/09/2019 Valor total de R$ 5.800,00, sendo rateado entre as unidades HGG e AME Interrlagos.O HGG pagará o valor de R$ 4.060,00 e o AME Interlagos pagará o valor de R$ 1.740,00 e o valor de R$ 0,32 por SMS excedente.

Serviços de consultoria técnica em Banco de Dados Oracle e Servidores Windows/Linux

1039 Irc - Instituto de Neurologia Reis & Campos Ltda 01/06/2017 31/05/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.
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segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas na segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

1058 Ituassu & Cia Ltda - Me 01/08/2017 31/07/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda a sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

298 Janula A. S. Lymberopoulos Tecnologia Me 03/09/2012 31/08/2019 Valor fixo de R$ 10.000,00 referente ao desenvolvimento do site e o valor mensal de R$ 250,00. Serviço de elaboração, hospedagem e manutenção do site.
1491 J.c.l Serviços Médicos Ltda 01/04/2019 31/03/2021 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12  horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19h às 07h), de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07h às 19h) e noturno (das19h as 07h) no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria (visitas, avaliações e plantões).

1458 J.m Leonhardt, Clínica Médica - Me 01/02/2019 31/01/2021 Valor mensal de R$ 1.645,00 para o plantão diurno (das 07 às 19h), de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19 às 07h) nas terças, quartas e quintas feiras, inclusive feriados) e R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19 às 07h) de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07 às 19h) e noturno  (das 19 às07h) no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

505 Jmrh Assessoria de Informações Cadastrais Ltda - Me 15/09/2014 15/09/2019 Valor de R$ 10,50 por consulta. Prestação de serviços de levantamentos de informações cadastrais de pessoas físicas para o IRSSL e filiais. Assessoria de informações para o RH do IRSSL.
1048 Johnson E Johnson Indústria E Comércio de Produtos Para Saúd 20/08/2018 19/08/2020 Valor conforme demanda e tabela descrita ao contrato. Fornecimento de produtos (conforme tabela em anexo).
1251 J.r.t Sahium & Cia Ltda 01/07/2018 30/06/2019 Valor conforme ultilização e tabela descrita em contrato. Comodato de equipamento com fornecimento de suco.
1259 Julia Carolina Ribeiro Batista da Silva Serviços Médicos 02/07/2018 01/07/2020 Valor de R$ 1.400,00 pelo plantão de 12 horas. Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia ( visistas, avaliações e plantões).
1146 Juliana Crosara Clínica Médica Ambulatorial - Eireli - Epp 22/01/2018 21/01/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas semanais. Valores para esse contrato. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica (visitas, avaliações e plantões).
517 Kato & Righetto Serviços Médicos Ltda. 25/09/2014 24/09/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana, a partir de 01/01/2016, para 1º Termo Aditivo.

Serviços médicos na especialidade de ortopedia.

1358 Kirche Serviços Médicos 21/09/2018 20/09/2019 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a sexta feira, inclusive feriados e o valor de R$ 1.550,00  para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos. 
Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia (visitas, avaliações, plantões , procedimentos cirúrgicos e realização de parto).

1226 Klam Serviços Médicos S/s 11/06/2018 10/06/2020 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de até 12 horas diurno de Prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria ( 
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segunda a sexta-feira, inclusive feriados ( das 07h às 19h) e para o plantão noturno ( das 19h ás 07h), nas terças, quarta e quintas feiras, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.875,00 para o plantão de até 12 horas noturno ( das 07h às 19h) e noturno ( das 19h às 07h) aos sábados e domingos.

visitas, avaliações, plantões).

1128 L C Higienização Têxtil Eireli - Me 05/02/2018 04/02/2021 Valor de R$ 3,35 por quilo de roupa suja. Prestação de serviços de lavanderia externa, englobando a locação de enxoval, conforme Proposta Comercial.
747 La Parra Serviços de Assistência Médica Ltda. 01/11/2015 31/10/2020 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta feira (inclusive feriados), R$85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) e noturnos (das 19 às 7 horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de clínica médica para o atendimento dos pacientes da enfermaria

825 Labes, Gonzales E Berger Serviços Médicos S/s Ltda. 01/04/2016 31/03/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia.
1326 Lar Clínica Médica Ltda 20/08/2018 19/08/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno das (19h às 7h) nas terças, quartas e quintas feiras (inclusive feriados) e R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19h às 07h) de segunda e sexta-feira e para o plantão diurno (das 07h às 19h) aos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

1481 Lc Ped Serviços Médicos S/s 21/03/2019 20/03/2020 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12 horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19h às 07h), de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07h às 19h) e noturno (das19h as 07h) no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria (visitas, avaliações e plantões)

1136 Leão Edelmuth Serviços Médicos Ltda - Me 14/01/2018 13/01/2020 Valor de R$1.205,04 para o plantão de 12 horas semanais e R$ 1.405,80 para plantão de 12 horas semanais realizadas pelo chefe de plantão.Valores para esse contrato.
Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral (visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).

1082 Leilane Rocha Migliori - Me 09/08/2017 08/08/2019 Valor de R$ 1.645,00 para plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexte-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria (visitas, avaliações e plantões).

1427 Lemos E Michielon Serviços Médicos Ltda - Epp 03/01/2019 02/01/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia ( visitas, avaliações e plantões).
826 Lively Serviços Médicos Ltda. 01/04/2016 31/03/2021 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia.
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1519 Llin Serviços Médicos S/s 08/04/2019 07/04/2021 Valor de R$ 500,00 por exame realizado com equipamento da contratada  e R$ 200,00 por exame realizado com equipamento da contratante.

Prestação de serviços médicos para a realização de broncoscopia com a respectiva emissão de laudo técnico para os pacientes, adultos e crianças.
1178 Lso Serviços Médicos Ss Ltda 01/04/2018 31/03/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas trabalhadas, independente do dia da semana Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visitas, avaliações, plantões).
475 Luandre Temporários Ltda 01/06/2014 31/05/2019 Faturamento conforme demanda. Serviços de recrutamento, triagem e seleção de pessoal.
1264 Machado Potter Serviços Médicos S/s 21/07/2018 20/07/2020 Valor de R$ R& 1.645,00 pelo plantão diurno ( das 07h às 19h) de segunda a sexta, inclusive feriados e para o plantão noturno ( das 19h às 07h) nas terças, quartas e quintas feiras, inclusive feriados e R$ 1.875,00 para o plantão noturno ( das 19h às 07h) de segunda e sexta-feira, inclusive feriados e para o plantão diurno ( das 07h ás 19h) e noturno ( das 19h às 07h), no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

1224 Mackron Indústria Com. Import. E Exportação de Produtos Médi 01/07/2018 30/06/2019 Valor conforme utilização e tabela anexa ao contrato. Consignação e comodato de materiais e equipamentos ortop[édicos (OPME), de acordo com anexo I à esse contrato.
620 Mandic S.a. 30/06/2015 29/06/2021 Valor mensal de R$ 823,78 Licenciamento de software relativo a soluções de tecnologia em nuvem e o licenciamento  de outros softwares.
848 Marcelo Correa Affonso Clínica Médica 01/06/2016 31/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia.
1284 Mariana Bertoldi Fonseca 21/08/2018 20/08/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para o plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e notuturno aos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

816 Marina Naomi Kobuti 01/03/2016 28/02/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetricia.
1324 Martinez Ortopedia E Traumatologia - Eireli 21/09/2018 20/09/2019 Valor de R$ 1.200,00 para o plantão de 12  horas trabalhadas, incluindo plantões diurnos, noturnos e aos sábados e domingo. Prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia (visitas, avaliações e plantões).
125 Me Atividades Medicas Ltda - Epp 01/02/2018 31/01/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas semanais. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica de emergência ( visistas, avaliações e plantões).
722 Med Health Clínica Ltda. - Epp 01/09/2015 31/08/2020 Valor de R$ 1.645,00 para plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicas na especialidade de pediatria.

1006 Med Martucci - Serviços Médicos Ltda 05/06/2017 04/06/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínico geral.
676 Medcruz Serviços Médicos Ltda. 01/04/2015 31/03/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 Serviços médicos na especialidade de pediatria.
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(doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturno de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

1361 Medi House Indústria E Comércio de Prods.cirúrgicos E Hospit 01/10/2018 30/09/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de linha têxtil para atendimento médico assistencial (ataduras, compressas de gazes, malhas tubulares e ataduras gesso)
1129 Medicall - Prestação de Serviços A Saúde Ltda 30/11/2017 29/11/2019 Valor conforme utilização de acordo com tabela anexa ao contrato. Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte básico e suporte avançado.
1157 Medicall - Prestação de Serviços A Saúde Ltda 02/05/2018 01/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 44.000,00 para 2 ambulâncias básicas fixas. Prestação de serviços de transporte de pacientes em ambulância de suporte básico com disponibilização de ambulâncias fixas nas dependências do hospital.
1449 Medicall - Prestação de Serviços A Saúde Ltda 21/02/2019 20/02/2020 Valor mensal de R$ 52.000,00, por até 70 remoções por acionamento mensais.Será cobrado o valor de R$ 840,00 por remoção excedente, bem como R$ 150,00 a hora parada.

Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte avançado (UTI Móvel) por acionamento.
455 Medicina Grinfeld Serviços Médicos Ltda. 01/09/2014 31/08/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana, a partir do dia 01/01/2016, para o 1º Termo Aditivo.

Serviços médicos na especialidade de ortopedia.

1383 Medrado E Cerqueira Serviços Médicos 21/09/2018 20/09/2020 Valor de R$ 1.205,04 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, para o chefe de plantão. 

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

420 Melhoramentos Papéis Ltda. 10/06/2013 09/06/2018 O faturamento acontecerá de acordo com a utilização dos produtos, valores constantes em tabela ao contrato. Fornecimento dos produtos (papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sabonete gel higienizador e álcool gel 70%).
1407 Microambiental Laboratório, Comércio E Serviços Em Água Ltda 01/12/2018 30/11/2019 Valor mensal e fixo de R$ 3.355,00. Prestação de serviços de coleta e análise microbiológica da água.
1138 Microbiotecnica Centro de Ass. Em Higiene Ambiental S/s Ltda 03/01/2018 02/01/2020 Valor de R$ 750,00 mensais. Prestação de serviços de análise microbiológica de 3 alimentos prontos, 3 fórmulas lácteas e 1 água lactário, totalizando 7 amostras mensais, conforme detalhado á esse contrato.
1367 Microbiotecnica Centro de Ass. Em Higiene Ambiental S/s Ltda 11/11/2018 10/11/2020 Valor semestral de R$ 1.743,00. Prestação de serviços de análise da qualidade do ar interior de ambientes climatizados, semestralmente.
474 Mielotti, Buragosque E Tenguam Médicos Associados Ltda. 25/09/2014 24/09/2019 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das7 horas às 19 horas) e noturnos (das 19 horas às 7 horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

1043 Mmbs Battaglini Sanchez Ltda - Me 01/05/2017 30/04/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica geral.
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1362 Monica Dias Aguiar Fadul - Clínicas 21/09/2018 20/09/2019 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas e R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas como chefe de plantão. Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia ( visitas, avaliações, plantões, procedimentos cirúrgicos e realização de partos).
1327 Montanari & Fiorita Clínica Médica Ltda - Me 21/09/2018 20/09/2019 Valor de R$ 1.645,00  para o plantão de 12 horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno das (19h às 7h) nas terças, quartas e quintas feiras (inclusive feriados) e R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19h às 07h) de segunda e sexta-feira e para o plantão diurno (das 07h às 19h) aos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria (visitas, avaliações e plantões).

1133 Moraes de Souza Serviços Médicos Ltda 31/12/2017 30/12/2019 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas semanais. Valores para esse contrato. Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia (visitas, avaliações, plantões, procedimento cirúrgico e realização de partos).
1108 Mpp Serviços Médicos Ltda 22/11/2017 21/11/2019 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas semanais. Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia ( visitas, avaliações, plantões, procedimento cirúrgico e realização de partos).
1112 Mundo Neo Serviços Médicos - Epp 01/12/2017 30/11/2019 Valor de R$ 1.645,00 para plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

1424 Mv Informática Nordeste Ltda. 27/08/2018 26/08/2019 Valor total de R$ 667.000,00 de Implantação sendo rateado: R$ 66.700,00 Matriz,R$ 200.100,00 AME e  R$ 400.200,00 - HGG. Mais valores de Manutenção: R$ 5.418,75 - Matriz, R$ 16.256,25 - AME e R$ 32.512,50 HGG

Licença de uso e prestação de serviços de evolução tecnológica das soluções, adequação às legislações  e suporte do call center para o sistema de informação hospitalar
349 Mv Informática Nordeste Ltda. 01/04/2012 01/04/2019 Valor mensal de  R$ 21.275,85 e a partir de 01/02/2013 R$ 20.000,00 Licença de uso e prestação de serviços de evolução tecnológica das soluções, adequação às legislações  e suporte do call center para o sistema de informação hospitalar
1075 Neuran Prestação de Serviços Médicos S/c Ltda - Epp 01/08/2017 31/07/2019 Valor de R$ 700,00 por avaliação. Sendo realizadas 18 horas semanais. Prestação de serviços médico na especialidade de neurocirurgia para visitas, avaliações e plantões.
346 Nextel Telecomunicações Ltda 01/03/2013 15/09/2019 Valor mensal de R$ 3.000,00 Locação de espaço de 6 metros para instalação de antenas internas e externas para operação de sistema de telefonia móvel
390 Nextel Telecomunicações Ltda 30/08/2013 29/08/2019 Valor de R$ 2.826,60 Telefonia Móvel
1062 Nogueira & Fonseca Serviços Médicos E Consultoria Ltda - Me 01/10/2017 30/09/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos,valores para esse contrato.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

1434 Nordeste Serviços Médicos S/s Ltda 21/01/2019 20/01/2021 Valor de R$ 1.205,04  para o plantão diurno ou noturno de 12 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, e o valor de R$ 1.405,80 para o plantão diurno ou noturno de 12 horas de 
Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral 9 visitas, avaliações, plantãos e procedimentos cirúrgicos).
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segunda a domingo, inclusive feriados, quando denominado chefe de plantão.

1153 Nova Belfort - Pães E Doces Ltda - Epp 03/01/2018 03/03/2019 Valor conforme utilização e tabela anexa ao contrato. Fornecimento de pães, conforme previsto em tabela na cláusula 4.
1215 Nvfisio - Serviços Especializados E Consultoria Em Fisiotera 02/06/2018 01/06/2019 Valor mensal e fixo de R$ 106.000,00 Prestação de serviços em fisioterapia
1410 Ober S/a Indústria E Comércio 01/01/2019 31/12/2019 Valor de acordo com a utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de toalhas wiper.
201 Obras Sociais E Educacionais de Luz - Osel 29/02/2012 30/03/2020 Valores de tabela constante no contrato.. Desenvolvimento de Programas de Treinamento Médico - Residência Médica.
200 Obras Sociais E Educacionais de Luz - Osel 03/03/2012 05/03/2020 Valor por Hora de Estágio:  Medicina R$ 6,36; Outros cursos de graduação R$ 3,18 e Pós graduação R$ 6,36, mantidos para o 4º termo aditivo.Valores para o 5º termo aditivo.

Realização de Programa de estágio para  alunos nos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina, Psicologia, Serviço Social e Farmácia.
1053 Odontoprev S/a 01/02/2018 31/01/2020 De acordo com utilização e total de colaboradores incluso nos planos Prestação de Serviços referente operação de plano privado de Assistência à Saúde - Plano Odontológico.
759 Oki Data do Brasil Informática Ltda 20/02/2016 03/03/2022 Vide tabela em contrato no anexo 1 item 1.3. Locação de equipamentos de impressão e o fornecimento de benefícios correlatos à operacionalidade e funcionamento dos equipamentos locados. 
1208 Onira Soluções Ambientais Eireli 26/06/2018 25/06/2019 Valor conforme solicitação e utilização e tabela descita a esse contrato. Prestação de Serviços de gerenciamento de resíduos, conforme proposta anexa ao contrato.
1094 Onishi & Oliva Clínica Médica Ltda 01/11/2017 31/10/2019 Valor de R$ 120,00 a hora trabalhada para o plantão de 20 horas semanais. Prestação de serviços médicos na especialida de infectologia ( visistas, avaliações e plantões).
175 Organização Para Produção E Democratização de Informação Can 05/03/2012 01/08/2019 Sem ônus. Desenvolvimento de trabalho de Humanização Hospitalar, cujo publico alvo são: os pacientes, acompanhantes e visitantes, bem como profissionais que prestam serviços ao hospital.
1026 Oro - Serviços Médicos Especializados Ltda 01/07/2017 30/06/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana a ser realizado.Valores para esse contrato. Prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia.
1163 Oxy System Equipamentos Médicos Ltda. Epp 01/03/2018 28/02/2020 Valor conforme demanda e tabela descrita à esse contrato. Prestação de serviços de calibração nos equipamentos médicos relacionados em tabela constante à esse contrato.
526 Pacheco E Muniz Clínica Médica S/s Ltda. 10/09/2014 09/09/2019 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriado), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriado) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 horas às 19 horas) e noturnos (das 19 horas às 7 horas) nos sábados e domingos. 

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

979 Paisaismo Schug Ltda 03/07/2017 02/07/2019 Valor mensal de R$3.050,00 Prestação de Serviços de jardinagem.
591 Paoliello, Messina E Junqueira Clínica Cirúrgica Ltda - Epp 15/11/2014 15/06/2019 O valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive Serviços médicos na especialidade de cirugia geral.
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feriados), valor de R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7  horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e valor de R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 horas às 19 horas) e noturnos (das 19 horas às 7 horas) nos sábados e domingos..

1337 Paromed Assessoria Empresarial S/s Ltda 01/10/2018 30/09/2019 Valor total de R$ 3.452,40 fracioionado em 12 parcelas subsequentes e iguais de R$ 2.877,00 , sendo o valor de R$ 380,00 referente os serviços de emissão de laudo de insalubridade, limitado a 1.266 colaboradores, o valor de R$ 2.077,00 referente a realização dos serviços de dosimetria de calor, ruído e produtos químicos e o valor de R$ 420,00, referente a realização do LTCAT, limitado a 1.266  colaboradores.Será cobrado um adicional mensal de R$ 4,00.

Prestação de serviços para emissão de laudos de insalubridade, NR15 e LTCAT para número máximo de 1.266 colaboradores, com dosimetria de calor ( 12 pontos), ruído ( 20 pontos), vibração ( 1 ponto) e de produtos químicos  (9 pontos).

1237 Paula Virgina T. do Nascimento - Me 10/07/2018 09/07/2020 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas. Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia ( visitas, avaliações, plantões).
690 Ped Care Serviços Médicos Pediátricos Sociedade Simples 01/06/2015 01/06/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão  de 12 horas diurnas de segunda a sexta (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta, e quinta (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturno de segunda a sexta (inclusive feriados)  e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

1463 Pereira Carvalho Serviços Médicos Ltda 25/02/2019 24/02/2020 Valor de R$ 116,66 , a hora trabalhada de segunda a domingo, para o plantão diurno (das 07 às19h) e para o plantão noturno (das 19 às 07h), inclusive feriados, resultando no valor de R$ 1.400,00 o plantão de 12 horas trabalhadas.

Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica (visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
890 Peter Serviços Médicos Ltda - Me 01/10/2016 30/09/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de clínico gerall.
818 Planisa Planejamento E Organização de Instituições de Saúde 01/04/2016 16/12/2019 Mantido o valor mensal e fixo de R$ 3.300,00 mensais Serviços de gestão de custos, com acompanhamento e monitoramento da implantação do sistema de gestão de custos com migração para a plataforma WEB
1300 Plast Jóia Industria Comercio de Plásticos Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
1422 Polar Fix Industria  E Com de Produtos Hospitalares Ltda 01/12/2018 31/05/2019 Valor unitário de R$ 3,00, sendo o valor total de acordo com a utilização. Fornecimento de materiais médico-hospitalares para paramentação cirúrgica descartável ( Compressa cirúrgica).
1296 Polar Fix Industria  E Com de Produtos Hospitalares Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Fornecimento de material (pano descartável para limpeza de mãos polar fix).
1379 Polar Fix Industria  E Com de Produtos Hospitalares Ltda 01/10/2018 30/09/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo. Fornecimento de linha têxtil para atendimento médico assistencial (ataduras, compressas de gazes, malhas tubulares e campo operatório)
771 Policlínica Vila Galvão Ltda - Me 01/01/2016 31/12/2020 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia.
326 Praxxis Controle Integrado de Pragas Ltda. 01/08/2012 31/07/2019 Valor mensal e fixo de R$ 1.559,04 a partr de 01/08/2016.  Serviços de controle integrado de pragas compreendendo 
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Valor mensal e fixo de R$ 1.599,61 a partir de 01/08/2017                                                    desratização e desinsetização, incluindo as áreas externas.

1076 Pre-cardio Centro de Diagnóstico E Reabilitação Em Cardiolog 01/09/2017 31/08/2019 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia em que o plantão for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica.
Pre-cardio Centro de Diagnóstico E Reabilitação Em Cardiolog 01/09/2017 31/08/2019 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que o plantão for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica.

502 Prime Jbr Medical Group Ltda 21/07/2014 16/12/2019 Valor mensal e fixo de R$ 44.000,00 para o tranporte de ambulância de suporte básico. Para os serviços sob demando a valor será pago de acordo com a utilização e tabela descrita á esse contrato.

Serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte básico com disponibilização de ambulâncias fixas nas dependências.
1286 Prisma Comercial E Distribuidora de Embalagens Ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme utilização e tabela descrista à esse acordo. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza.
358 Prollimpeza - Prestação de Serviços Especializados de Limpez 08/05/2018 15/12/2019 Valor mensal e fixo de R$ 199.000,00. Serviços de limpeza hospitalar e conservação ambiental.
674 Prontoped Bauru Ltda. 01/03/2015 29/02/2020 Valor mensal e fixo de R$ 1.400,00, por 12 horas trabalhadas independente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de clínica médica para o atendimento dos paciente da Triagem do Pronto Socorro de Adulto.
1325 Protea Saúde S/s Ltda 20/08/2018 19/08/2019 valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno das (19h às 7h) nas terças, quartas e quintas feiras (inclusive feriados) e R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19h às 07h) de segunda e sexta-feira e para o plantão diurno (das 07h às 19h) aos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

1442 Prudential do Brasil Vida Em Grupo Sa 01/02/2019 21/01/2020 Valor de acordo com quantidade de colaboradores. Seguro de vida para colaboradores
1050 Ps Paulista Serviços Médcos Ltda 20/12/2017 19/12/2019 Valor de R$ 277.368,00 para atendimento à 24 leitos, de segunda á domingo, por 24 horas. Prestação de serviços médicos na especialidade de medicina intensiva aos pacientes da unidade de terapia intensiva adulto.
595 P.s. Tanaka - Saúde da Mulher Ltda - Me 01/01/2015 31/12/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana. Serviços médicaos na especialidade de ginecologia e obstetrícia.
1455 Psp Serviços Médicos S/s 21/02/2019 20/02/2021 Calor de R$ 116,66 , a hora trabalhada de segunda a domingo, para o plantão diurno (das 07 às19h) e para o plantão noturno (das 19 às 07h), inclusive feriados, resultando no valor de R$ 1.400,00 o plantão de 12 horas trabalhadas.

Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirurgicos)

1394 R & M Clínica Médica S/s 21/09/2018 20/09/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12  horas de segunda a sexta feira, inclusive feriados e o valor de R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos.
Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia ( visitas, avaliações, plantões, procedimentos cirúrgicos e realização de partos).

899 R Bassini Serviços Médicos Eireli - Me 01/10/2016 30/09/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.
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1085 R. Lourencini Serviços Médicos Ltda 01/10/2017 30/09/2019 Valor de R$ 1.400 para plantão de 12 horas, independente do dia em que o plantão for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica, para visitas, avaliações e plantões.
916 Rachel Bastos Martins Cruz Serviços Médicos - Me 01/12/2016 15/06/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria

947 Raia Drogasil S.a 16/12/2016 15/12/2018 Desconto em folha de pagamento do colaborador. 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.
756 R.a.k. Serviços Médicos Ltda - Epp 01/11/2015 31/10/2020 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta feira (inclusive feriados), R$85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) e noturnos (das 19 às 7 horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de clínica médica para o atendimento dos pacientes da enfermaria.

398 Reigada & Ketzer - Clínica Médica E Cirurgica Ltda. 16/08/2013 15/06/2019 Valor de R$ 69,00 por hora trabalhada, sendo o valor estimado mensal de R$ 3.588,00. Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.
253 Reis Office Products Serviços Ltda. 10/07/2012 14/09/2019 Pagará mensalmente pela locação das 84 impressoras, com a franquia de impressão em preto e branco de 315.000 páginas e colorida de 2000 páginas por mês o valor fixo de R$ 16.150,00.

Locação de impressoras e equipamentos destinados à produção de fotocópias, incluindo toda a manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de suprimentos inclusive substituição de peças. Sendo: 23 Impressoras Laser Mono Lexmark E460dn, 04 Muntifucional Laser Mono Kyocera IKM2820, 36 Impressoras Laser Mono Lexmark T654dn, 01 Multifuincional Laser Color Canon IR Advance 2030, 02 Impressoras color inolta BH35P e 18 Impressoras térmicas (etiquetas) - Brother TD4100N.
1278 Repress Distribuidora Ltda 16/06/2018 30/03/2019 Valor conforme demanda e tabela descrita ao contrato. Fornecimento de medicamentos
814 Respirar Clínica do Aparelho Respiratório Ltda. 01/03/2016 28/02/2021 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19horas) de segunda a sexta-feira (nclusive feriados), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) e nortunos (das 19 às 7 horas) nos sábaso e domingos.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

1210 Rgr Soluções Em Saúde Sociedade Simples 01/03/2018 28/02/2020 Valor de R$ 1.000,00 pela realização de até 02 procedimentos por plantão, independente do dia da semana que for realizado. Sendo ultrapassado o limite de 02  procedimentos por plantão,  pagará à o valor de R$ 2.000,00, independentemente do dia da semana que for realizado.Na hipótese de realizar avaliações que não necessitem da realização de procedimento, será 

Prestação de serviços médicos na especialidade de Intervencionista, mediante a realização de avaliações e procedimentos.
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mantido o valor de R$ 1.000,00 por plantão, respeitando o limite de até 02 procedimentos. Na hipótese de realizar avaliações e procedimentos no mesmo dia, será cobrado R$ 1.000,00 pela realização de até 02 (dois) procedimentos e avaliações por plantão, independente do dia da semana que for realizado. Sendo ultrapassado o limite de 02 procedimentos e avaliações por plantão, pagará  o valor de R$ 2.000,00, independentemente do dia da semana que for realizado.

878 Ribeiro E Miyoka Serviços Médicos Especializados Ltda - Me 01/08/2016 30/07/2021 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) e noturnos (das 19 às 7 horas nos sábados e domingos.  aditivo.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

1109 Ricardo Jukemura Pediatria E Adolescencia Eireli 04/12/2017 03/12/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão diurno de segunda a sexta feira e para plantão noturno nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados e R$ 1.875,00 para o plantão noturno de segunda e sexta-feira e para plantão dirurno e noturno no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

1363 Rilv - Centro Terapeutico E Serviços Médicos S/s Ltda 21/09/2018 20/09/2019 Valor mensal e fixo de R$ 5.000,00 Prestação de serviços médicos na  especialidade de Nutrologia.
1378 Rjr Shouder Traume Serviços Médicos S/s 21/10/2018 20/10/2020 Valor de R$ 1.200,0 para o plantão de 12 horas. Prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia ( visistas, avaliações e plantões).
685 R.l. Serviços Em Equipamentos Hospitalares E Farmacêuticos L 01/04/2012 30/05/2019 Valor mensal e fixo de R$ 1.990,00. Prestação de serviços técnicos em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos: 04 Autoclaves, 01 Termodesinfectadora e Sistema de Osmore.
551 Rocco & Oliveira Médicos S/s 01/10/2014 30/09/2019 O valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriado), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriado) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 horas às 19 horas) e noturnos (das 19 horas às 7 horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

919 Rosangela Evangelista Clínica Médica Pediátrica - Eireli - E 01/01/2017 31/12/2019 Valor de R$ 1.645,00 por plantão diruno (das 7 às 19 horas) de 12 horas de segunda à sexta-feira (inclusive feriados) e as terças, quartas e quintas-feiras nos plantões noturnos (das 19 às 7 horas) e R$ 1.875,00 por plantão noturno (das 19 às 7 horas) de 12 horas de segunda e sexta-feira e aos sábados e domingos (inclusive feriado).

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

1055 Rtc Serviços Médicos Ltda - Me 01/05/2017 30/04/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e 

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.
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noturno no sábado e domingo.

1059 Safe Serviços Médicos Ltda 20/09/2017 19/09/2019 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica geral.
259 Samtronic Indústria E Comércio Ltda 29/06/2017 30/06/2019 Valor será conforme a aquisição dos materiais. Fornecimento de equipos para bomba de infusão, com disponibilização de bombas de infusão em comodato
762 Sanitas Clínica Médica & Diagnóstica Ltda 01/01/2016 31/12/2020 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia.
794 Sanitas Serviços Médicos Ltda. 01/02/2016 31/01/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana ao qual for realizado. Serviços médicos na especialidade de Clínica Médica.
1347 Santa Rita Distrib. de Prod. Farm. Ltda. 01/07/2018 30/03/2019 valor conforme consumo e tabela descrita ao acordo. Fornecimento de medicamentos.
1462 Santos & Cerqueira Serviços Médicos S/s 01/03/2019 28/02/2021 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12 (doze) horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para o plantão noturno (das 19h às 07h), de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07h às 19h) e noturno (das19h as 07h) no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

436 Sapra Landauer Servico de Assessoria E Protecao Radiologica 01/04/2014 01/04/2019 Valor anual de R$ 554,40 a ser pago em 04 parcelas de R$ 138,60 Dosimetria pessoal de radiação, com fornecimento mensal de dosímetros pessoais termominescentes,acondicionados em suporte, e dosímetro padrão
1189 Savior - Medical Service Ltda 02/05/2018 01/05/2019 Valor conforme solicitação e utilização e de acordo com tabela descrita em cláusula 4. Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte básico e suporte avançado (UTI Móvel).
1489 Secretaria do Estado da Saúde 01/04/2019 31/03/2020 sem ônus Mútua colaboração no desenvolvimento de estagiários práticos dos cursos de residénia médica.
240 Segport Serviços de Portaria Ltda - Me 01/05/2012 30/04/2019 Valor mensal e fixo de R$ 19.000,00 Serviços de controle de acesso para as áreas externas que inclui os estacionamentos.
765 Senior Sistemas Sa 07/12/2015 16/12/2019 Até Janeiro de 2017 valor total de R$ 21.952,31 a ser rateado pelas unidades.A partir de Fevereiro/2017 valor de R$ 22.830,38 a ser rateado pelas unidades..

Serviço de licença de uso de software, cloud, suporte e atualização + implantação, gerenciamento e treinamento

659 Sergio Rodrigues Xavier 13/05/2015 12/05/2020 Valor mensal e fixo de R$ 3.555,90. Serviços de entrega e coleta de pequenas cargas e volumes por meio de motocicletas, dotadas de baús.
996 Serviços Médicos Bonotto Franco Ltda - Me 01/05/2017 30/04/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) planão de 12 horas noturnas  na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.
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1035 Serviços Médicos Zaroni Santos Ltda - Me 01/07/2017 30/06/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

1432 Servimed Comercial Ltda. 01/10/2018 31/03/2019 valor de acordo com a utilização e tabela descrita á esse acordo. Fornecimento de medicamentos
811 Servint Serviços Médicos Ltda - Epp 01/03/2016 28/02/2021 O valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de Pediatria

905 S.h. dos Santos Medicina - Epp 03/10/2016 02/10/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturnas de segunda

Serviços Médicos na especialidade de Pediatria.

1301 Sistemas de Serviços R.b.quality Com.emb.ltda 01/06/2018 31/05/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse cotrato. Fornecimento de materiais descartáveis e limpeza. 
547 S.m.e. - Serviço Médico Endoscópico Ltda - Epp 01/11/2014 15/06/2019 Valor mensal e fixo de R$ 30.600,00. Serviços para a realização de exames de endoscopia, compreendendo mensalmente 160 endoscopias digestivas altas, 30 colonoscopias e 13 outroa procedimentos, como CPRE, gastrotomias, próteses, dilatações, entre outros.
1031 Smr Lviii - Sociedades Médicas Reunidas Lviii Ltda _ Me 01/04/2017 31/03/2019 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado. prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia.
725 Smsa Serviços Médicos Em Geral Sociedade Simples Ltda. 01/09/2015 15/06/2019 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados), R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos (das 19 às 7 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) e noturnos (das 19 às 7  horas) nos sábados e domingos.

Serviços médicos na especialidade de cirugia geral.

734 Soapec Sociedade de Atend. Pediátrico, Epidemiologia E Clíni 01/09/2015 31/08/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze)  horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 (doze) horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especidalidade de pediatria.

761 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 04/08/2015 04/08/2020 Sem ônus Convênio de mútua colaboração no desenvolvimento de Programa de Residência de Enfermagem na especialidade de ENFERMAGEM CLÍNICO-CIRÚRGICA 
755 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 03/08/2015 03/08/2020 Sem ônus Convênio de mútua colaboração no desenvolvimento de 
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Programa de Residência de Enfermagem na especialidade de ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA E URGÊNCIA 

422 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 02/09/2013 01/09/2019 Sem ônus Convênio para desenvolvimento do programa de residência médica em anestesiologia 
423 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 17/09/2013 16/09/2019 Sem ônus Convênio para desenvolvimento do programa de residência multiprofissional em parceria com o Instituto UNI-FANEMA / OSCIP 
741 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 01/07/2014 30/06/2019 Sem ônus Convênio para desenvolvimento do programa de curso de residência médica em MEDICINA INTENSIVA / ENDOSCOPIA DIGESTIVA e CLÍNICA MÉDICA
769 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 04/01/2016 04/01/2021 Sem ônus Convênio de mútua colaboração no desenvolvimento de Programa de Residência de Enfermagem na especialidade de ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
737 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 17/03/2014 16/03/2019 Sem ônus Curso de Aperfeiçoamento em Anestesia Regional.
797-a Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda 28/03/2016 28/03/2021 Sem ônus Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes nos cursos de gradruação, pós graduação.
1252 Solange de Jesus Oliveira Vaz - Me 13/06/2018 12/06/2020 Será pago o valor de R$ 2.500,00 entre o período de agosto/2018 á junho/2019, sendo que o mês de julho/2018, será isento de taxa administrativa. a partir de julho/2019, o valor mensal será de 8% do faturamento mensal bruto ou R$ 2.500,00, devendo ser considerado o valor maior. Pela ultilização da internet será pago o valor mensal e fixo de R$ 150,00.

Cessão remunerada de uso de espaço.

1321 Soquimica Laboratorios Ltda 01/10/2018 30/09/2019 Comodato de 26 aparelhos, sendo o valor do pacote do insumo de R$ 0,75. Contrato de Comodato de aparelhos de medidor glicemico com fornecimento de tiras  e lancetas.
1131 Stahl Health And Life Medicina S/s 05/01/2018 04/01/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas semanais.Valores para esse contrato. Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia (visitas, avaliações e plantões).
1360 Stuginski Médicos Associados S/s 21/09/2018 20/09/2019 Valor de R$ 1.645,00 o plantão de 12 horas diurno das 07h às 19h de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), nas terças, quartas e quintas-feiras, inclusive feriados, bem como o valor de R$ 1.875,00 para o plantão noturno (das 19h às 07h), de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e para plantão diurno (das 07h às 19h) e noturno (das19h as 07h) no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria ( visitas, avaliações e plantões).

707 Sueli Girade Pediatria - Eireli - Epp 01/08/2015 31/07/2020 Valor de R$ 1.645,00 para plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturno de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

1009 Surgical Clínica Médica Ltda - Epp 01/05/2017 30/04/2019 Valor de R$1.205,04 por plantão de 12 horas independente do Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia 
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dia da semana a ser realizado, e o valor de R$ 1.405,80 por plantão de 12 horas independente do dia da semana a ser realizado pelo chefe do plantão.

geral.

721 Targget Tecnologia E Soluções Integradas Ltda 08/11/2015 30/10/2019 Valor fixo de R$ 2694,00. Serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva com disponibilização de mão de obra técnica e sem fornecimento de peças. Equipamento: NoBreak - UPS GE SG e Chave de transferência.
567 Tca Serviços Médicos S/s. 01/11/2014 15/06/2019 A partir de 01/04/2018, o valor da hora trabalhada para os plantões realizados aos finais de semana das 07:00 às 19:00 horas, passará a ser R$ 120,51. Mantidos os valores referente aos plantões realizados de segunda a sexta-feira permanecem em R$ 100,42 por hora trabalhada, bem como R$ 117,15 a hora trabalhada para chefe de plantão.Valores  para o 3º termo aditivo.

Serviços médicos na especialidade de cirurgia geral.

439 Teclabel Soluções Industriais Ltda 01/03/2014 01/03/2019 R$0,27 Pulseira Normal / R$0,85 Pulseira Técnica - Valor mínimo mensal estimado de R$ 6.420,00 Contrato de comodato de 06 impressoras de transferência térmica para impressão de pulseiras incluindo 01 impressora para backup.
795 Terceros E Cortez Serviços Médicos Ltda - Epp 01/02/2016 15/06/2019 Pagará o valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para o plantão de 12 (doze) horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo (inclusive feriados).

Serviços médicos na especialidade de pediatria.

933 Thais Sacardi - Me 01/03/2017 28/02/2019 Valor de R$ 1.400,00 po plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado. Serviços médicos na especialidade de neurologia.
1281 Thyssenkrupp Elevadores S/a 20/09/2018 20/07/2019 Valor de R$ 9.165,60 em 10 parcelas mensais de R$ 916,56. Prestação de serviços de instalação de cabineiro nos elevadores instalados no hospital.
287 Thyssenkrupp Elevadores S/a 01/04/2014 31/03/2019 Valor mensal de R$ 4.134,00 Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra e peças para os 04 (quatro) elevadores
941 Thyssenkrupp Elevadores S/a 24/02/2017 15/12/2018 R$ 450.000,00 Modernização com substituição de 4 elevadores com fornecimento de partes, peças e serviços de montagem e instalações.
1089 Ticket Servicos S/a. 30/01/2017 29/01/2019  Taxa de administração de menos 1% do valor mensal.  De acordo com pedido mensal. Disponibilização de Cartão RH - Ticket Restaurante. 
1099 Ticket Servicos S/a. 01/01/2017 31/12/2018  Taxa de administração de - 3% para Ticket Restaurante e Ticket Alimentação. Taxa de administração 1,80% para Ticket Transporte. 

Serviços de implantação, organização, gerenciamento e administração do SISTEMA TICKET RESTAURANTE, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.
930 Tjl Serviços Médicos Ltda. 01/01/2017 31/12/2019 Valor de R$ 1.645,00 por plantão diurno (das 7 às 19 horas) de 12 horas de segunda à sexta-feira (inclusive feriados) e as terças, quartas, quintas-feiras por plantões noturnos (das 19 às 

Serviços médicos na especialidade de pediatria.
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7 horas) de 12 horas de segunda e sexta-feira e aos sábados e domingos (inclusive feriados).

1080 Trementosa & Cimonari Serviços Medicos Ltda - Epp 03/11/2015 31/05/2019 Valor  de R$ 700,00 por avaliação. Serão realizadas 18 horas semanais. Prestação de serviços médicos na especialidade de neurocirurgia.
1044 União Social Camiliana - Centro Universitário São Camilo 01/09/2017 31/08/2019 Pagará o valor de R$ 3,00 por hora de estágio do aluno de graduação. Estágio curricular prático do curso de graduação em psicologia.
1381 Vasques E Pellini Cirurgia Pediátrica Ltda 21/09/2018 20/09/2020 Valor de R$ 1.150,00 para o plantão diurno de 12 horas de segunda-feira a domingo e o valor de R$ 500,00 para o plantão noturno de sobreaviso de 12 horas de segunda-feira e domingo. Pagará também o valor fixo e mensal de R$ 5.000,00 para os serviços de coordenação médica.

Prestação de serviços médicos na especialidade de cirrugia pediátrica.

1483 Vdb Cardio Serviços Médicos Eireli 25/03/2019 24/03/2021 Valor da hora trabalhada será de R$ 116,66 de segunda a domingo, para o plantão diurno (das 07h às 19h) e para o plantão diurno (das 07h ás 19h) e para o plantão noturno (das 19h às 07h), inclusive feriados, ou seja, R$ 1.400,00  para o plantão de 12 (doze) horas trabalhadas.

Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica ( visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).

1008 Via Láctea Médicos Associados Ltda - Me 01/03/2017 29/02/2020 Valor de R$ 1.645,00 por plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 hoas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

891 Victor S. Pietro Pereira - Me 01/09/2016 31/08/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana. Serviços médicos na especialidade de ortopedia.
1513 Vidal & Monteiro Serviços Médicos S/s 21/04/2019 20/04/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado. Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia (visitas, avaliações, plantões e procedimentos cirúrgicos).
842 Villarroel Serviços Médicos - Eireli 01/06/2016 31/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana ao qual for realizado. Serviços médicos na especialidade de clínica geral.
938 Volatile Informática Ltda 01/03/2017 29/02/2020 Até 500 usuários profissionais e 25 usuários moderadores valor mensal e fixo de R$ 2.000,00. Licenciamento de uso da plataforma pega plantão.
1471 Westcon Brasil Ltda 05/04/2019 04/04/2024 Valor Total de R$ 3.003.282,00 sendo esse valor rateado entre as unidades em 60 parcelas: AME R$ 8.716,75; HGG R$ 16.68 Locação de Equipamento (itens no anexo)
1057 Willa Baggio Clínica de Pediatria E Neonatologia Eireli - Ep 01/08/2017 31/07/2019 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.

1005 Wm Serviços Médicos Ltda - Me 01/06/2017 31/05/2019 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana a ser realizado. Prestação de serviços médicos na especialdade de ortopedia.
1357 Wmn Serviços Médicos Ltda 21/09/2018 20/09/2019 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia 
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sexta feira, inclusive feriados e o valor de R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos. e obstetrícia ( visitas, avaliações, plantões, procedimentos cirúrgicos e realização de parto).

745 3f Serviços Médicos - Eireli 01/10/2015 30/09/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12  horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.

Serviços médicos na especialidade de Pediatria

1438 3m do Brasil Ltda 01/02/2019 28/01/2021 Nos primeiros 12 meses será pago o valor mensal e fixo de U$ 1.160,13. A partir do 13º será considerado o valor mensal e fixo de U$ 1.615,20. 
Licença de uso de software 3M (CSI) e serviços reçacionados. 

151 32º Subdistrito Capela do Socorro da Capital do Estado de Sã 01/01/2012 31/07/2019 Sem ônus Convênio que tem como objetivo possibilitar a criação de Unidade Interligada nas dependências da Maternidade do HGG para coleta de dados dos recém-nascidos e seus genitores para a certidão de nascimento 

Quantidade : 382
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