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1739 A M Benassi Clinica Medica 09/03/2020 08/03/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1528 A M. do Santos Transportes Pazuti - Me 20/02/2019 19/02/2021 Valor de acordo com a tabela descrita è esse contrato.
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.
1679 Água Petropolis Paulista Ltda 02/12/2019 01/12/2020 Valor de R$ 0,53 a unidade.
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.
958 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Conforme utilização.
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$2,75 por KM rodado.
961 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Valor mensal de R$ 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 
960 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Valor de mensal e fixo de R$ 3.000,00.
959 Air Liquide Brasil Ltda 18/09/2017 17/09/2020 Conforme Demanda.
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.
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.
1741 Alpha - Sociedade Medica Ltda 15/03/2020 14/03/2021 valor de R$ 1.150,00 para os plantões presenciais de 12 horas, diurnos das 07h ás 19h e noturnos das 19h às 07 h de egunda-feira a domingo, inclusive feriados.
1077 Alpie - Serviços Pediátricos Ltda 06/10/2017 05/10/2020 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 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 16/12/2016 15/12/2020 Valor de R$ 1.670,00 pela locação do veículos.
1758 Amanda Ribeiro Tavares Eireli 01/04/2020 31/03/2021 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
1091 América Tecnologia de Informática E Eletro-eletrônicos Ltda 01/11/2017 30/04/2021 Valor mensal de R$ 4.066,00
1197 Amicimed Assistência Médica Ltda 28/04/2018 28/04/2021 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.
378 Amil Assistência Médica Internacional S.a 01/01/2013 01/01/2020 De acordo com a quantidade de colaboradores
379 Amil Assitência Médica Internacional S.a 01/01/2013 01/01/2020 De acordo com a quantidade de colaboradores
1660 Aml Portela Serviços Medicos S/s Ltda 07/11/2019 06/11/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
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.
438 Anan Serviços Médicos E Em Saúde Ltda - Me 04/04/2014 15/12/2020 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 
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na 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.
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. 
1113 Angela Donda Clínica Médica Pediátrica - Eireli - Epp 01/12/2017 30/11/2020 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 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 30/09/2020 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.
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. 
360 As Informática Ltda 02/04/2013 01/04/2022 Valor conforme anexo
1625 Asclepio Saúde S/s Ltda - Me 17/09/2019 16/09/2021 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.
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.
312 Associação Viva E Deixe Viver 01/01/2012 31/07/2021 Sem ônus
1724 Astaruth Serviços Medicos Eireli 10/01/2020 09/01/2021 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1234 Auto Suture do Brasil Ltda 16/07/2018 15/07/2021 Valor de R$ 45,00 por manta. ( modelo descrita na tabela).
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.
774 Baby Eye Care Assitência Médica Ltda. 01/01/2016 31/12/2020 Valor fixo e mensal de R$ 3.750,00
1411 Bace Comercio Internacional Ltda - Epp 01/01/2019 31/12/2020 Valor conforme utilização e tabela descrita á esse acordo.
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).
1054 Bahia E Victoria Serviços Médicos - Epp 01/07/2017 30/06/2021 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.Valores para o 1º termo aditivo.
1212 Banco Itaú S.a. 24/03/2014 15/12/2021 Valor disponível para consignação e retenção referente à remuneração dos funcionários ativos.
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
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643 Baxter Hospitalar Ltda 09/09/2016 31/03/2019 Valor conforme utilização e tabela constante à ess contrato.
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.
1722 Bertrand Clinica Medica Eireli 21/02/2020 20/02/2021 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.
402 Bionexo do Brasil Ltda 13/07/2012 13/07/2019 Valor de R$ 2.768,58
1626 Bionexo do Brasil Ltda 01/11/2019 31/10/2020 Valor  mensal de R$ 3.752,82
1748 Bmf Serviços Medicos - Eireli 21/03/2020 20/03/2021 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.
519 Boacnin E Cerruti Serviços Médicos Ltda. 01/09/2014 31/08/2020 Valor de R$1.645,00 para plantão de 12 (doze) horas diurnas de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e plantão de 12 (doze) horas noturnas na terça, quarta e quinta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 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.
862 Bossa Serviços Médicos Ltda - Me 01/07/2016 30/06/2021 Serviços médicos na especialidade de Clínica Geral.
904 A Bruno Cardozo Consultório Ortopédico - Eireli - Epp 03/10/2016 02/10/2020 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana
1643 Bs4it Soluções Em Tecnologia Ltda 01/12/2019 30/01/2021 Valor total mensal de R$ 20.833,33, sendo rateado entre as unidades. O HGG pagará o valor mensal de R$ 9.003,84.
1750 Callandrelli Junior E Burani Serviços Medicos Ltda 21/03/2020 20/03/2021 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.
533 Cardinal, Catani E Shibuya Serviços Médicos Ltda 01/03/2018 28/02/2021 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.
1791 Carla Dorgam Aguilera 20/05/2020 19/05/2021 Valor de acordo com as modalidades de atendimento que englobam a especialidade de clínica médica: a)  Para o plantão de 12 horas para atendimento na triagem da clínica médica, enfermaria de retaguarda do PS Adulto e Enfermaria de Clínica Médica o valor será de R$ 1.400,00; b) Para o plantão de 12 horas  na Emergência do PS Aduto o valor será de R$ 1.500,00; c) ) Para o plantão de 12 horas no Consultório de Atendimento às síndroems Respiratórias o valor será de R$ 1.650,00;
1756 Carolina Carraro Braga 21/03/2020 20/03/2021 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.
1772 Carolina Santos de Jesus 08/05/2020 07/05/2021 Para o plantão de 12 horas para atendimento na Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto e Enfermaria de Clínica Médica,  pagará a o valor de R$ 1.400,00.Para o plantão de 12 horas na Emergência do Pronto Socorro Adulto, a pagará a o valor de R$ 1.500,00 ;Para o plantão de 12 horas no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias, pagará  o valor de R$ 1.650,00.
1803 Carvalho Bretas Serviços Medicos Ltda 21/05/2020 20/05/2021 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.
1395 Carvalho Zanon Serviços Médicos Ltda 09/11/2018 08/11/2020
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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.
1801 Castro E Resende - Serviços Medios Ltda 10/06/2020 09/06/2021 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias. 
1804 Ccg - Serviços Medicos Ltda 21/05/2020 20/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias. 
910 Ccm Pediatria E Cuidados Médicos Ltda - Epp 01/01/2016 30/09/2020 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 e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno no sábado e domingo.
1845 Cdd Medicos Associados 21/08/2020 20/08/2022 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.
364 Centro de Integração Empresa Escola - Ciee 22/04/2013 30/06/2021 Valor de 135,00 por jovem aprendiz. 
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
314 Centro Formador da Cruz Vermelha Brasileira 02/01/2013 02/08/2020 Valor recebido conforme tadela de curso : Medicina R$ 5,00; Outros cursos de graduação R$ 2,50 e Nível técnico R$ 1,00 . 
1500 Centro Paula Souza - Escola Técnica da Zona Sul 01/04/2019 31/03/2021
537 Centro Urológico Perdizes S/s Ltda - Me 01/11/2014 30/09/2020 Valor  de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantãos diurnos de segunda 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 diurnos e noturnos nos sábatos e domingos.
1640 Cil Distribuidora de Alimentos Individuais Eireli 12/08/2019 11/08/2020 valor conforme demanda e tabela descrita à esse acordo.
1412 Cirurgica Fernandes Com. Rep. Mat. Cir. Hosp. Ltda 01/01/2019 31/12/2019 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo.
852 Civil Ar Equipamentos Ltda - Epp 01/08/2016 30/10/2020 Valor mensal e fixo de R$ 14.600,00
1789 Classifisio Serviços Em Saúde Ltda 01/07/2020 30/06/2021 Valor mensal e fixo de R$ 175.200,00, confome detalhado em contrato.
1482 Clean Medical Com. de Equip. Hosp Ltda Epp 01/04/2019 31/03/2021 Valor de acordo com a utilização e tabela descrita á esse contrato.
1658 Cleide Saude Eireli 11/11/2019 10/11/2020 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.
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.
183 Clinefro - Clínica Nefrológica Ss Ltda. 02/02/2012 01/02/2021 Sem ônus.
1093 Clínica Capo Ltda - Me 13/11/2017 12/11/2020 Valor de R$ 1.200,00 para o plantão de 12 horas semanais.
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 
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(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.

1806 Clinica Ituana Ltda 09/06/2020 08/06/2021 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias
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.
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. 
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.
1604 Clínica Médica Pasqualucci Ltda. 11/08/2019 10/08/2020 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.
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. 
1808 Clinica Thame S/s Ltda 10/06/2020 15/06/2021 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias. Valores para o 1º termo Aditivo.
1459 Cm Hospitalar Ltda 05/06/2019 31/03/2020 Valor de acordo com a utilização e tabela descrita á esse acordo.
215 Colortel S/a Sistemas Eletrônicos 01/04/2012 14/05/2020 Valor mensal de 3.054,00.
1493 Colsan Associação Beneficente de Coleta de Sangue 01/03/2019 31/08/2020 Valor de R$ 56.000,00 mensais para o período de março de 2019 á 31/07/2019 e o valor de R$ 56.784,00 mensis a partir de 01/08/2019.
1685 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 18/11/2019 17/11/2020 Valor conforme demanda e tabela descrita à esse acordo.
1213 Comércio E Importação Erecta 01/07/2018 30/06/2020 Valores detalhados no anexo I, conforme utilização.
1097 Coml Commed Produtos Hospitalares Ltda 01/11/2017 31/12/2019 Valores conforme utilização e tabela constante no contrato. 
666 Companhia Ultragaz S/a 01/10/2015 30/09/2019 O preço inicial 01/10/2015 do GLP fornecido foi de R$ 3,883 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.
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.
767 Conforlab Engenharia Ambiental Ltda. 01/03/2016 15/12/2020 Valor mensal e fixo de R$ 680,00
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$ 
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291,00.

304 Cooperativa União Paulista de Serviços dos Taxistas Autônomo 13/11/2012 12/11/2020 Conforme utilização.
1733 Coronatto Serviços Medicos Ltda 09/03/2020 08/03/2021 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1687 Costamed Ltda 05/12/2019 04/12/2020 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.
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.
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.
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. 
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.
998 Cxgl Clínica Médica Ltda - Me 01/05/2017 30/04/2020 Valor de R$ 1400,00  por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana a que for realizado.
1641 Daniel Gustavo Guimaraes Machado 15/08/2019 14/08/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas, indpendente do dia da semana que for realizado.
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, 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.
462 D.b. Jacob Ferreira Serviços Médicos - Me 01/05/2014 30/04/2021 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 horas às 19 horas) e noturnos (das 19 horas às 7 Horas) nos sábados e domingos. 
1295 Dbs  Ind. E Comercio Ltda 01/08/2018 30/09/2020 Valor conforme demanda e tabela descrita à esse acordo.
1350 Dec Solution Eireli Epp 20/09/2018 19/03/2021 Valores rateados pela unidades, sendo que o HGG pagara o valor total de R$ 119.644,00 sendo parcelado em 6 parcelas de R$ 19.940,67.Os valores conforme demanda serão pagos de acordo com a tabela descrita á esse  contrato.
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.
1609 Dgjr Serviços Médicos Hospitalar Ltda. 12/09/2019 11/09/2021 Valores conforme descriminados:R$ 202.400,00 fixos e mensais para 2 postos médicos de 12 horas diurnas, das 07h às 19h, de segunda a domingo e 2 postos médicos de 12 horas noturnas, das 19h às 7h, de segunda a domingo na especialidade de anestesiologia;R$ 10.000,00  fixos e mensais para Coordenação na Especialidade de Anestesiologia.Além dos valores citados acima, os procedimentos cirúrgicos deverão ser pagos de acordo com a categoria relacionada abaixo: Grande: R$ 298,40; Média R$ 282,15 e Pequena: R$ 190,25.
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 
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(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

892 Dias da Cunha Clínica Médica Eireli - Me 01/11/2016 15/06/2021 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.
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.
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.
1143 Directsat Provedor de Acesso A Redes de Telecomunicações Eir 14/05/2018 13/05/2021 Valor mensal de R$ 2.900,00 mais a taxa de instalação no valor de R$ 2.800,00 que será pago em parcela única.
1139 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 25/06/2018 12/12/2020 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.
1416 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 30/10/2018 29/10/2020 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.
1288 Dj Plasticos Ltda 01/06/2018 31/05/2020 Valor de acordo com a demanda e tabele descrita à esse acordo.
1812 Dla Medical S/s Ltda 21/06/2020 20/06/2021 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias. 
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.
647-b Dmav Suporte Médico Ltda - Epp 01/04/2012 30/04/2021 Valor de R$ 700,00 pela locação de cada munitor multiparemétrico e R$ 976,00 para locação de de cada munitor multiparamétrico com capnógrafo, totalizando o valor mmensal e fixo de R$ 6.152,00.
502 Dn Serviços Médicos Ltda Epp 21/07/2014 16/12/2020 Valor de acordo com a tabela descrita a esse 5º termo aditivo.
1749 Doc&co Cardiologua E Ortopedia Ltda 21/03/2020 20/03/2021 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado e R$ 10.000,00 fixos e mensais para a coodenação da enfermaria de retaguarda do PS
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.
191 Doutores da Alegria Arte, Formação E Desenvolvimento 01/01/2012 31/07/2021 Sem Ônus
1670 Drager Ind. Com.ltda 01/10/2019 30/09/2022 valor mensal de R$ 3.600,00
1542 Duomédica Serviços de Saúde Ss Ltda 15/05/2019 14/05/2021 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.
1413 Dupatri Hosp.coml Ltda. 01/01/2019 31/12/2020 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo.
638 Dutra & Rocha Serviços Médicos S/s 08/10/2018 15/06/2020 A partir de 08/10/2018, o valor da hora trabalhada para os plantões realizados aos finais de semana (sábados e domingos), das 7:00h às 19:00h e das 19:00h às 7:00h, passa a ser R$ 100,42 (cem reais e quarenta e dois centavos). E o valor de R$ 100,42 a hora trabalhada, referente aos plantões realizados de segunda a domingo, inclusive feriados, das 7h às 19h e plantões noturnos das 19h às 7h além do valor de R$ 117,15 (cento e dezessete reais e quinze centavos) a hora trabalhada para chefe de plantão. Valor para o 5º termo aditivo.
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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.
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.
1613 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos 29/11/2019 27/11/2029 Valor de acordo com a utilização, limitando o valor de R$ 1.950,00
347 Empresa Brasileira de Telecomunicações 20/04/2013 19/04/2021 Conforme utilização.
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
1289 Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - Me 01/06/2018 30/11/2019 Valor de acordo com tabela descrita á esse contrato.
926 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas Ltda 01/03/2018 28/02/2021 Valor mensal de R$ 3.246,96, mantido para o 2º termo aditivo e incluído as unidades HMJ e HRJ.
1290 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas Ltda 01/04/2019 31/03/2021 Valor de R$ 2.208,00 referente á 24 leitos, com valor unitário de R$ 92,00 por licença.
711 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas Ltda 01/03/2015 31/12/2020 Sem ônus
1566 Er Hidraulica E Eletrica Ltda Me 15/07/2019 30/09/2020 Valor fixo e irreajustável no montante de R$ 546.399,96. Sendo que será pago o valo de R$ 54.640,00 na assinatura do contrato e o  valor de R$ 300.519,00 através de mediçoes mensais. Será pago também o valor de R$ 163.920,00 referente ao faturamento de materias no qual não poderá ultrapassar á esse valor. O restante do valor total, ou seja, R$ 27.320,00 será pago  após a conclusão da obra.
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. 
797-b Escolas Padre Anchieta Ltda 28/03/2016 28/03/2021 Sem ônus.
1797 Espindola Pacheco Medicos Ltda 09/06/2020 08/06/2021 Valor de R$ 1.650,00 para o plantão diurno (das 07h às 19) e noturno (das 19h às 07h) aos sábados e domingos (inclusive feriados) e o valor referente ao plantão de 12 horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.400,00 para o plantão noturno das (19h às 7h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados). 
838 Etica Serviços Médicos Ltda 01/08/2019 31/07/2020 Poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante aviso prévio e escrito à outra parte, com pelo menos 30 dias de antecedência.
1635 Expresso Via Brasil Locadora de Veículos Ltda 01/08/2019 31/07/2020 Valor de acordo com a demanda e tabela destrita à esse contrato.
1176 Fabiana Aparecida Campos Clínica Médica 01/04/2018 31/03/2021 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.
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. 
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.
1024 Fmfo Clínica Dermatológica E Ortopédica Ltda - Epp 01/07/2017 30/06/2020 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.
1597 Foothand Serviços Ortopédicos Ltda 19/07/2019 18/07/2020 Valor de R$ 1.200,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
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1071 Franartur Serviços Médicos Ltda - Me 01/10/2017 30/09/2020 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 plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.Valores mantidos para o 1º termo aditivo.
1765 Franciele R Marconato Figueiredo Medicina 21/04/2020 20/04/2021 Valor conforme a modalidade de atendimento:a) Para o plantão de 12 horas para atendimento na Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto,o valor de R$ 1.400,00; b) Para o plantão de 12  horas na Emergência do Pronto Socorro Adulto, o valor de R$ 1.500,00; c) Para o plantão de 12 horas no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias o valor de R$ 1.650,00.
1682 Freire Serviços Médicos Ltda 01/11/2019 31/10/2020 Valor de R$ 1.4000,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1639 Fresenius Kabi Brasil Ltda 30/09/2019 30/03/2020 Valor conforme demanda e anexo I.
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.
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).
1322 Froes & Magalhães Médicos Associados Sociedade Simples Ltda 21/09/2018 20/09/2020 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).
1399 Fundação Adib Jatene 14/08/2018 13/08/2022 Sem ônus
1511 Fundação Antonio Prudente 01/06/2019 01/06/2020 Valor à receber de R$ 1,50 por aluno/hora
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.
705 Garciamed Serviços Médicos Ltda - Me 01/08/2015 15/06/2021 Valor do plantão de 12 horas passa a ser de R$ 1.305,04 de segunda a domingo, inclusive feriados para os plantões diurnos das 7 às 19 horas e para os plantões noturnos das 19 às 7 horas. Mantem-se o valor de R$ 1.405,80 por plantão, quando houver denominação pela equipe administrativa como chefe de plantão.Valores para o 6º termo aditivo.
1725 Gastromar Serviços Medios Ltda 20/01/2020 19/01/2021 Valor de R$ 1305,04 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
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.
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.
1087 Gesat Gestão Empresarial Em Saúde do Alto Tiete Ltda - Epp 01/10/2017 30/09/2020 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 plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.
909 Gevaerd & Oliveira Clínica Médica Ss Ltda. 01/12/2016 15/06/2021 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.
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1716 Geylane Lima de Sousa 21/02/2020 20/02/2021 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.
1714 Ghazzaoui Serviços Médicos - Eireli 21/11/2019 20/11/2020 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.
1742 Ghirelli Prestação de Serviços S/s Ltda. 21/03/2020 20/03/2021 Valor de R$ 1.305,04 para o plantão de 12 hras independente do dia da semana que for realizado, inclusive feriados. Pelos serviços médicos de chefe de plantão, o valor serpa de R$ 1.405,80, de segunda a domingo, inclusive feriados para os plantões diurnos das 7 à 19 horas e para os plantões noturnos das 19 às 7 horas, inclusive feriados.
1095 Giarolla E Garcia Serviços Médicos S/s 06/11/2017 05/11/2020 Valor de R$ 120,00 a hora trabalhada para a carga horária de 20 horas semanais.
855 Gilberto Medeiros Serviços Médicos Eireli 01/06/2016 31/05/2021 Valor de R$ 115,00 por hora trabalhada.
726 Gilmar Rodrigues de Miranda - Me 01/11/2015 31/10/2020 Valor mensal e fixo de R$ 7.500,00.
1130 Giulia Claudia de Montille Filomeno - Me 05/01/2018 04/01/2021 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.
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.
694 Global Care Assistencia Domiciliar 01/08/2015 31/07/2021 Valores constantes no Anexo I, deste contrato.
1169 Godoy & Rego Serviços Médicos Ltda 01/03/2018 01/03/2021 Valor de R$ 116,66 a hora trabalhada, por um plantão de até 42 horas semanais.
1761 Gonzales Sol Sol Serviços Médicos Ltda 11/04/2020 10/04/2021 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.
686-b Gp Sella Serviços E Atendimento Médico Em Geral Ltda - Me 01/05/2015 30/04/2021 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas trabalhadas.
1744 Gregorio Pasos Clinica Geral - Eireli 21/03/2020 20/03/2021 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
968 Gtplan Prestação de Serviços de Informática Ltda 25/04/2017 24/04/2021 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. 
1585 H. Surgical Eireli - Me 15/05/2019 14/05/2020 Valor mensal e fixo de R$ 22.500,00
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.
1809 Hdrs Serviços Medicos S/s 21/06/2020 20/06/2021 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.
1314 Health Quality Indústria E Comércio Ltda.me 01/12/2018 30/11/2020 Ratifica-se o valor conforme utilização e tabela descrita ao acordo.
1559 Heloisa Pedreira Pereira 21/06/2019 20/06/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a sexta-feira, inclusive feriados e o vlor de R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos.
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1681 Hemosystem Comercio E Servicos Ltda 09/01/2020 08/01/2023 Valor mensal e fixo de R$ 2.660,00.
1060 Hferraz Serviços Médicos Ltda - Me 01/10/2017 30/09/2020 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado.
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.
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.
276 Hosp Pharma Manipulação E Suprimentos Ltda 16/12/2016 18/11/2020 Os produtos serão faturados de acordo com valores unitários constantes em uma tabela existente no Anexo I e tambem conforme utilização.
1490 Hospital Alemão Oswaldo Cruz 01/04/2019 31/03/2020 Contrapartida mensal de R$ 6,55 por hora do residente médico.
1683 Ht Kuehne 21/10/2019 20/10/2020 Valor de R$ 1.200,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1730 Hussid & Nigro Serviços Medicos 21/03/2020 20/03/2021 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.
1701 Hypolito Fernandes do Amaral Clínica Medica 21/11/2019 20/11/2020 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 plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.
1543 Ibes Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda 24/04/2019 23/04/2021 Valor total de R$ 25.687,204, divididos em 24 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.070,30 correspondente a visita de manutenção ordinária, além do valor de R$ 25,00 por leito informado no CNES ou R$ 6.500,00 pagos diretamente para a ONA.
1802 Ibm Clinica de Serviços Medicos Eireli 01/06/2020 31/05/2021 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.
521 Iesp - Inteligência Educacional de São Paulo - Ltda - Me 01/11/2014 31/10/2020 Pagamento para a Unidade do valor por hora de estágio, conforme tabela constante neste contrato, sendo reajustado a partir de 01/08/2018 do curso técnico aluno/hora para R$ 1,20. Valores para o 1º termo aditivo.
1021 Igs Emergencias Medicas Eireli 07/08/2017 06/08/2021 Valor conforme ultilização e tabela descrita à esse contrato.
1835 Igsp S/a Centro Médicos E Cirúrgico - Instituto de Gastroent 01/09/2020 30/08/2021 Valor de R$ 6,79 de contrapartida por hora de atividade de cada residente médico.
254 Imatec Imagens E Tecnologia Ltda. 01/06/2012 30/05/2021 Valor mensal conforme quantidade de caixas armazenadas e movimentadas bem como por outros seviços, conforem tabela constante à esse contrato.Valor mensal conforme quantidade de caixas armazenadas e movimentadas bem como por outros seviços, conforem tabela constante à esse contrato.
1713 Inforshop Suprimentos Ltda 01/02/2020 31/07/2020 Valor de acordo com  a demanda e tabela descrita à esse acordo.
556 Instituto Educação Médica Continuada Lopes Eireli 01/10/2014 15/06/2021 O Valor de 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. Valores mantidos para o 4º Termo Aditivo
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
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.
1369 Instituto Suel Abujamra 01/11/2018 31/10/2020 A conveniada pagará o valor de R$ 6,36 por hora do residente médico 
393 Interpower Sistemas de Energia Ltda. 01/07/2012 29/12/2020 Valor mensal e fixo de R$ 765,80
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1729 Ips Brandão Serviços Medicos 06/03/2020 05/03/2021 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
1552 Iungo Comunicação E Conectividade Eireli - Epp 05/02/2020 04/02/2022 Valor mensal de R$ 10.010,00 + taxa de instalação de R$ 2.002,00
298 Janula A. S. Lymberopoulos Tecnologia Me 03/09/2012 31/08/2022 Valor fixo de R$ 10.000,00 referente ao desenvolvimento do site e o valor mensal de R$ 250,00.
1596 Jefferson de Freitas - Plantas - Me 01/08/2019 31/07/2020 Valor mensal e fixo de R$ 4.165,00
1821 Jg de Cn Serviços Medicos Ltda 10/07/2020 09/07/2022 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias
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.
505 Jmrh Assessoria de Informações Cadastrais Ltda - Me 15/09/2014 14/09/2023 Valor de R$ 10,50 por consulta.
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.
1634 Jose Jussier de Oliveira Junior 16/09/2019 15/09/2020 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 plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.
1547 Jp Industria Farmaceutica S.a 15/05/2019 31/03/2020 Valor conforme demada e tabela descrita à esse acordo.
1251 J.r.t Sahium & Cia Ltda 01/07/2018 31/07/2020 Valor conforme ultilização e tabela descrita em contrato.
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.
1146 Juliana Crosara Clínica Médica Ambulatorial - Eireli - Epp 22/01/2018 21/01/2021 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas semanais. Valores para esse contrato.
517 Kato & Righetto Serviços Médicos Ltda. 25/09/2014 24/09/2020 Valor de R$ 80,00 por hora trabalhada por plantão diurno de segunda a sexta, R$ 85,00 por hora trabalhada para plantões noturnos de segunda a sexta feira e R$ 95,00 por hora trabalhada para plantões diurnos e noturnos nos sábados e domingos.
1820 Kevin Yeh Atividades Medicas Ltda 13/07/2020 12/07/2022 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias. 
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 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.
1530 Krubniki & Cavalcante Serviços Médicos 21/04/2019 20/04/2020 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.
1128 L C Higienização Têxtil Eireli - Me 05/02/2018 04/02/2021 Valor de R$ 3,35 por quilo de roupa suja.
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), 
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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.

1415 Laboratorios B.braun S/a. 01/01/2019 31/12/2020 Valor conforme demanda e tabela constante a esse contrato.
1326 Lar Clínica Médica Ltda 20/08/2018 19/08/2021 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.
1481 Lc Ped Serviços Médicos S/s 21/03/2019 20/03/2021 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.
1571 Lcdr Clinica E Consultoria Medicas Ltda 10/07/2019 09/07/2021 Valor de R$ 1.200,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado e pela prestação de serviços de coordenaçaõ médica na especialidade de ortopedia o valor fixo e mensal será de 10.000,00.
1082 Leilane Rocha Migliori - Me 09/08/2017 08/08/2020 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.
1560 Leite E Somaili Associados Ltda 21/06/2020 20/06/2021 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.
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.
1629 Lia Alheira Rocha - Me 21/09/2019 20/09/2021 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1811 Lins E Ramalho Clinica Medica Ltda 21/06/2020 20/06/2022 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.
1774 Lions Serviços Mediocos Ltda 26/04/2020 25/04/2021 Valor de R$ 1.650,00 para o plantão diurno (das 07h às 19) e noturno (das 19h às 07h) aos sábados e domingos (inclusive feriados) e o valor referente ao plantão de 12 horas diurno (das 07h às 19h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados) e o valor de R$ 1.400,00 para o plantão noturno das (19h às 7h) de segunda a sexta-feira (inclusive feriados). 
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.
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.
1814 Lopes Serviços Medicos Ltda 29/06/2020 28/06/2022 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias. 
1813 Ls Medic São Paulo Assistencia Medica E Consultoria S/s Ltda 21/06/2020 20/06/2022 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias. 
1550 Luma Serviços Médicos S/s Ltda 21/05/2019 20/05/2021 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 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) 
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para plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira (inclusive feriados) e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.

1618 Lunga Vita Serviços Medicos Ltda 04/09/2019 03/09/2020 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1752 Lvd Assistencia Médica 28/03/2020 27/03/2021 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.
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.
620 Mandic S.a. 30/06/2015 29/06/2021 Valor mensal de R$ 823,78
1731 Marcos Benevides Silva 09/03/2020 08/03/2021 Valor de R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1773 Maria Cristina Pires Balogh Serviços Médicos - Eireli 21/04/2020 20/04/2021 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.
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.
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.
1676 Md Campos Clinica Medica Em Geral Ltda 05/10/2019 04/10/2020 Valor de R$ 1.150,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
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.
1819 Med I.l.m.r Serviços Medicos Ltda 21/06/2020 20/06/2021 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.
1747 Med-care Comercial Ltda 01/04/2020 31/03/2021 Valo conforme demanda e tabela decrita ao contrato.
1578 Medcorp Serviços Medicos Ss Ltda 21/08/2019 20/08/2020 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.
1361 Medi House Indústria E Comércio de Prods.cirúrgicos E Hospit 01/10/2018 30/09/2020 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo.
1449 Medicall - Prestação de Serviços A Saúde Ltda 21/02/2019 20/02/2021 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.Valores mantidos para o 1º termo aditivo.
1157 Medicall - Prestação de Serviços A Saúde Ltda 02/05/2018 01/05/2021 Valor mensal e fixo de R$ 44.000,00 para 2 ambulâncias básicas fixas. 
1688 Medicamental Hospitalar Ltda 28/11/2019 30/09/2020 Valor de acordo com o consumo e tabela descrita à esse acordo.
1815 Medmegg Serviços Medicos Ltda 01/07/2020 30/06/2022 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana 
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que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias

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.
420 Melhoramentos Papéis Ltda. 10/06/2013 09/02/2020 O faturamento acontecerá de acordo com a utilização dos produtos, valores constantes em tabela a esse 2º termo aditivo.
1822 Mendelics Analise Genomica S.a. 27/07/2020 26/01/2021 Valor unitário de R$ 95,00 e custo total de R$ 320.150,00, considerando a aquisição de R$ 3.370 testes
1644 Mendes E Hojo Serviços Médicos Ltda 21/09/2019 20/09/2020 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1771 Método Limpeza E Controle de Pragas Ltda 01/06/2020 31/05/2022 Valor conforme demanda e tabela descrita à esse acordo.
1770 Método Limpeza E Controle de Pragas Ltda 01/06/2020 31/05/2022 Valor semestral de R$ 4690,00
1594 Mfc Serviços Medicos Ss 01/08/2019 31/07/2020 Valor de R$ 1.305,04 para o plantão de 12 horas,independente do dia da semana que for realizado.
1825 Mfm Borges Serviços Medicos Ltda 21/07/2020 20/07/2022 Valor conforme a modalidade de atendimento:a)Para o plantão de 12 horas para atendimento na Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto,o valor de R$ 1.400,00; b)Para o plantão de 12  horas na Emergência do Pronto Socorro Adulto, o valor de R$ 1.500,00; c) Para o plantão de 12 horas no Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias o valor de R$ 1.650,00.
1407 Microambiental Laboratório, Comércio E Serviços Em Água Ltda 01/12/2018 30/11/2020 Valor mensal e fixo de R$ 3.355,00. 
1138 Microbiotecnica Centro de Ass. Em Higiene Ambiental S/s Ltda 03/01/2018 01/01/2021 Valor alterado para R$ 2.260,00 mensais.Valor para o 1º termo aditivo.
1367 Microbiotecnica Centro de Ass. Em Higiene Ambiental S/s Ltda 11/11/2018 10/11/2020 Valor semestral de R$ 1.743,00.
1570 Morosov Serviços Medicos Ltda 21/06/2019 20/06/2020 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1617 Mr Serviços Medicos Ltda 04/09/2019 03/09/2020 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 nos sábados e domingos
1424 Mv Informática Nordeste Ltda. 27/08/2018 26/08/2020 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
390 Nextel Telecomunicações Ltda 30/08/2013 30/09/2021 valor conforma anexo
346 Nextel Telecomunicações Ltda 01/03/2013 15/09/2020 Valor mensal de R$ 3.000,00
1062 Nogueira & Fonseca Serviços Médicos E Consultoria Ltda - Me 01/10/2017 30/09/2020 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 plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos,valores para esse contrato.
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 segunda a domingo, inclusive feriados, quando denominado chefe de plantão.
1735 Notredame Intermédica Saúde S.a 31/12/2019 31/12/2021 Valor de acordo com a quantidade de colaboradores
1153 Nova Belfort - Pães E Doces Ltda - Epp 03/01/2018 03/06/2020 Valor conforme utilização e tabela anexa ao contrato.
1638 Novafarma Industria Farmaceutica Ltda 03/09/2019 02/03/2020 Valor conforme demanda e tabela descrita à esse acordo.
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1505 Nursecare Comércio de Equipamentos Médico-hospitalares 05/04/2019 21/08/2021 Valor mensal e fixo de R$ 900,00, sendo o valor unitário de: Berço 1,30x0,70 : R$ 80,00 por equipamento e o Berço 1,50x0,70  R$ 90,00.
201 Obras Sociais E Educacionais de Luz - Osel 20/09/2012 30/03/2021 Valores de tabela constante no contrato.
200 Obras Sociais E Educacionais de Luz - Osel 03/03/2012 05/03/2021 Valor por Hora de Estágio:  Medicina R$ 5,00; Outros cursos de graduação R$ 2,50 e Pós graduação R$ 5,00 
1053 Odontoprev S/a 01/02/2018 31/01/2020 De acordo com utilização e total de colaboradores incluso nos planos
759 Oki Data do Brasil Informática Ltda 03/03/2016 03/03/2022 Valor conforme utilização e inclusão de equipamentos conforme tabela constante a esse contrato.
1592 Onco Pelvic Surgery Ss 21/07/2019 20/07/2020 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 sabados e domingos, inclusive feriados.
1208 Onira Soluções Ambientais Eireli 26/06/2018 25/06/2020 Valor conforme solicitação e utilização e tabela descita a esse 1º termo aditivo.
1094 Onishi & Oliva Clínica Médica Ltda 01/11/2017 31/10/2020 Valor de R$ 120,00 a hora trabalhada para o plantão de 20 horas semanais.
1587 Opem Rep.imp.exp.dist.ltda. 20/07/2019 31/03/2020 Valor de acordo com o consumo e tabela descrita à esse acordo.
175 Organização Para Produção E Democratização de Informação Can 05/03/2012 01/08/2021 Sem ônus.
1598 Ortoclin Serviços Médicos S/s 21/07/2019 20/07/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado.
1589 Oxymed Com.e Loc.de Equip.med.hosp.ltda 01/04/2019 31/03/2021 Valor de acordo com a quantidade de equipamentos, conforme tabela descrita à esse acordo.
1642 P & V Serviços Medicos Ltda 21/03/2020 20/03/2021 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado para a especialidade de clínica médica. E os valores de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a sexta feira, inclusive feriados além do valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos, inclusive feriados na especialidade de ginecologia e obstetrícia. 
1782 Pacheco E Muniz - Serviços Medicos Ss 21/04/2020 20/04/2021 Valor de R$ 1.305,04 para o plantão de 12 hras independente do dia da semana que for realizado, inclusive feriados. Pelos serviços médicos de chefe de plantão, o valor serpa de R$ 1.405,80, de segunda a domingo, inclusive feriados para os plantões diurnos das 7 à 19 horas e para os plantões noturnos das 19 às 7 horas, inclusive feriados.
591 Paoliello, Messina E Junqueira Clínica Cirúrgica Ltda - Epp 15/11/2014 15/06/2021 O valor de R$ 80,00 por hora trabalhada para plantões diurnos (das 7 às 19 horas) de segunda a sexta-feira (inclusive 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..
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.
1696 Pedmoleque Clínica Pediátrica Ltda 05/12/2019 04/12/2020 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 plantão de 12 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno e noturno nos sábados e domingos.
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.
1671 Phd Sistemas de Energia Ind. Com. Imp. E Exp. Ltda 01/08/2019 31/07/2021 Valor mensl e fixo de R$ 1.600,00
1657 Planisa Planejamento E Organização de Instituições de Saúde 01/12/2019 30/11/2020 Valor total de R$ 15.631,01 sendo rateado entre as unidade, o HGG pagará o valor mensal de R$ 3.293,63.
1300 Plast Jóia Industria Comercio de Plásticos Ltda 01/06/2018 31/05/2020 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo.
1296 Polar Fix Industria  E Com de Produtos Hospitalares Ltda 01/06/2018 31/05/2020 Valor por peça de R$ 0,30, sendo que o consumo poderá variar de acordo com a necessidade.
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1422 Polar Fix Industria  E Com de Produtos Hospitalares Ltda 01/12/2018 31/05/2021 Valor unitário de R$ 3,00.
771 Policlínica Vila Galvão Ltda - Me 01/01/2016 31/12/2021 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana.
1836 Polido Garcia Serviços Medicos S/s 20/07/2020 19/07/2021 Valor de R$ 2.600,00 por todo acompanhamento processual. Perícias fora de SP será acrecido o valor de R$ 500,00. Eventualmente, caso tenha sido iniciada a prestação de serviços que seja encerrado antes da ocorrência da perícia médica o valor total será de R$ 1.250,00.
326 Praxxis Controle Integrado de Pragas Ltda. 01/08/2012 31/07/2021 Valor mensal e fixo de R$ 1.559,04 a partr de 01/08/2016.  Valor mensal e fixo de R$ 1.599,61 a partir de 01/08/2017       
1715 Prevent Senior Private Operadora de Saude Ltda 01/03/2020 28/02/2021 Contrapartida de R$ 6,55 por aluno/hora
1286 Prisma Comercial E Distribuidora de Embalagens Ltda 01/06/2018 31/05/2021 Valor conforme utilização e tabela descrista à esse contrato.
358 Prollimpeza - Prestação de Serviços Especializados de Limpez 08/05/2013 15/06/2021 Valor mensal e fixo de R$ 199.000,00.
1442 Prudential do Brasil Vida Em Grupo Sa 01/02/2019 31/01/2021 Valor de acordo com quantidade de colaboradores.
1520 Prz Serviços Médicos Ss Ltda 06/05/2019 05/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a sexta feira, inclusive feriados e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas aos sabados e domingos, inclusive feriados.Valor alterado a partir de 21/11/2019 para o 1º termo aditivo.
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.
1708 Pulire Indústria E Comércio de Materiais de Limpeza Eireli - 27/01/2020 26/01/2021 Valor conforme utilização e tabela descrita à esse acordo.
1767 Quintas & Quintas Serviços Médicos Especializados S/s Ltda 21/04/2020 20/04/2021 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.
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.
1085 R. Lourencini Serviços Médicos Ltda 01/10/2017 30/09/2020 Valor de R$ 1.400 para plantão de 12 horas, independente do dia em que o plantão for realizado.
1827 R. T. Martine Serviços Medicos Ltda 21/07/2020 20/07/2022 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias. 
916 Rachel Bastos Martins Cruz Serviços Médicos - Me 01/12/2016 15/06/2021 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.
947 Raia Drogasil S.a 16/12/2016 15/12/2020 Desconto em folha de pagamento do colaborador.
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.
1705 Ramos E Magalhães Serviços Médicos Ltda 01/02/2020 28/01/2021 R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segunda a sexta feira ( inclusive feriados) e R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas aos sábados e domingos 
1568 Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda 01/08/2019 31/07/2021 Valor de acordo com a proposta anexa
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1737 Reichmann Rodrigues Assistencia Medica Ltda 21/03/2020 20/03/2021 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
398 Reigada & Ketzer - Clínica Médica E Cirurgica Ltda. 15/08/2013 15/06/2021 Valor de R$ 69,00 por hora trabalhada, sendo o valor estimado mensal de R$ 3.588,00.
1576 Repress Distribuidora Ltda 05/07/2019 31/03/2020 Valor de acordo com a utilização e tabela descrita à esse acordo.
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.
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..
1826 Ribeiro Palandri Serviços Medicos 21/07/2020 20/07/2022 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas de segunda a sexta feira , inclusive feriados e o valor de R$ 1.650 para o plantão de 12 horas aos sabados e domingos, inclusive feriados.
1363 Rilv - Centro Terapeutico E Serviços Médicos S/s Ltda 21/09/2018 20/09/2020 Valor mensal e fixo de R$ 5.000,00
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.
1532 Rkm Serviços Médicos Ltda 19/05/2019 18/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas trbalhadas indpendente do dia da semana que for realizado.
551 Rocco & Oliveira Médicos S/s 01/10/2014 30/09/2020 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.
919 Rosangela Evangelista Clínica Médica Pediátrica - Eireli - E 01/01/2017 31/12/2020 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).
1704 Rs Gomes Medicina Familiar 21/02/2020 20/02/2021 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.
1621 Rsm Abe Serviços Medicos Ltda 13/09/2019 12/09/2020 Valor de R$ 1.645,00 para o plantão de 12 horas diurnas de segunda a sexta ( inclusive feridos)  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 de segunda e sexta feira ( inclusive feriados) e plantão diurno e noturno aos sabados e domingos.
1796 Salotto & Oliveira Clinica Medica Ltda 21/05/2020 20/05/2021 Valor de R$ 1.400,00 por 12 horas e para os setores de Triagem de Clínica Médica, Enfermaria de Clínica Médica e Enfermaria de Retaguarda do Pronto Socorro Adulto. O valor de R$ 1.500,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Emergência do Pronto Socorro e o valor de R$ 1.650,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado para o setor de Consultório de Atendimento às Síndromes Respiratórias
259 Samtronic Indústria E Comércio Ltda 29/06/2017 30/06/2021 Valor será conforme a aquisição dos materiais. Conforme Tabela constante ao 8º Termo Aditivo.
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.
1648 Sant Ana Padovesi Saúde S/s 21/10/2019 20/10/2021 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
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 
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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.

1695 Saúde Completa Pronto Socorro E Clinica Medica Ltda 01/11/2019 31/10/2020 Valor de R$ 1.400,00 para plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
1556 Sauseb Saúde Serviços Médicos E Hospitalares Ltda 21/06/2019 20/06/2020 Valor de R$ 1.400,00 para o plantão de 12 horas de segund a sext-feira, inclusive feriados e o valor de R$ 1.550,00 para o plantão de 12 horas aos sabados e domingos.
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.
1743 Seape Serviço de Atendimento Em Pediatria S/s Ltda - Me 21/03/2020 20/03/2021 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.
1489 Secretaria do Estado da Saúde 01/04/2019 31/03/2020 sem ônus
240 Segport Serviços de Portaria Ltda - Me 01/05/2012 30/04/2021 Valor mensal e fixo de R$ 21.109,00, valores mantidos, para o 6º Termo Aditivo.
765 Senior Sistemas Sa 20/04/2017 19/04/2022 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..
1723 Sentip Serviço Em Neonatologia E Terapia Intensiva Pediatric 27/01/2020 26/01/2021 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.
659 Sergio Rodrigues Xavier 13/05/2015 12/05/2021 Valor mensal e fixo de R$ 3.555,90.
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.
905 S.h. dos Santos Medicina - Epp 03/10/2016 02/10/2020 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 e o valor de R$ 1.875,00 para plantão de 12 horas noturnas de segunda
1678 Siry Plasticos, Equipamentos E Sistemas Ltda 01/11/2019 31/10/2020 Valor de R$ 0,70 a unidade.
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.
547 S.m.e. - Serviço Médico Endoscópico Ltda - Epp 01/11/2014 15/06/2020 Valor mensal e fixo de R$ 30.600,00.
741 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 01/07/2014 30/06/2021 Sem ônus
737 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 17/03/2014 16/03/2020 Sem ônus
769 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 04/01/2016 04/01/2021 Sem ônus
761 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 04/08/2015 04/08/2020 Sem ônus
755 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 03/08/2015 03/08/2020 Sem ônus
1686 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 11/12/2019 31/12/2020 Valor de contrapartida de R$ 6,55por aluno de estagio 
422 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 02/09/2013 01/09/2020 Sem ônus
423 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 17/09/2013 16/09/2020 Sem ônus
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797-a Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda 28/03/2016 28/03/2021 Sem ônus
1252 Solange de Jesus Oliveira Vaz - Me 13/06/2018 12/06/2021 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.
1321 Soquimica Laboratorios Ltda 01/10/2018 30/09/2020 Comodato de 26 aparelhos, sendo o valor do pacote do insumo de R$ 0,75.
1805 Spmed Serviços Medicos Ltda 21/05/2020 20/05/2021 Valor de R$ 1.305,04 para plantão de 12 horas , independentemente do dia da semana que for realizado, inclusive feriados. Pelos serviços médicos de chefe de plantão o valor será de R$ 1.405,80 de segunda a domingo, inclusive feriados.
1009 Surgical Clínica Médica Ltda - Epp 01/05/2017 30/04/2021 Valor do plantão de 12 horas de R$ 1.205,04 de segunda a domingo, inclusive feriados para os plantões diurnos das 7 às 19 horas e para os plantões noturnos das 19 às 7 horas. E o  valor de R$ 1.405,80 por plantão, de 12 horas idependente do dia da semana que for realizado pelo chefe de plantão.
721 Targget Tecnologia E Soluções Integradas Ltda 08/11/2015 30/10/2020 Valor fixo de R$ 2694,00.
439 Teclabel Soluções Industriais Ltda 01/03/2014 01/03/2021 Valor de acordo com a tabela descrita a esse contrato.
1615 Tecnocomp Tecnologia E Servicos Ltda 01/11/2019 31/10/2022 Valor rateado entre as unidades, o HGG pagará o valor de R$ 20.160,00 além do valor referente ao serviço de field service que será composto de forma gradual e tabela descrita à esse contrato.
286 Teiko Soluções Em Tecnologia da Informação Ltda 01/10/2012 30/09/2020 A parValor 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.
749 Telefônica Brasil S.a. 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.
795 Terceros E Cortez Serviços Médicos Ltda - Epp 01/02/2016 15/06/2021 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 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).
933 Thais Sacardi - Me 01/03/2017 27/02/2021 Valor de R$ 1.400,00 po plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana que for realizado.
287 Thyssenkrupp Elevadores S/a 01/04/2012 31/03/2021 Valor mensal e fixo de R$ 4.134,00.
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.
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. 
1800 Tmc Tecnologia Em Telecomunicações Ltda - Me 01/08/2020 31/07/2023 Valor mensal e fixo de R$1.808,80 de Agosto a Dezembro 2020, de Janeiro 2021 a Julho 2023 o valor será de R$ 2.584,00. E o valor de Instalação de R$ 1.000.00 sendo parcela única.
1653 Tokio Marine Seguradora S.a 23/10/2019 23/01/2021 Valor total R$ 40.358,32 dividido em 4 parcelas de R$ 10.089,58 com primeiro vencimento em 14/03/2019.
1798 Toyoko Metrologia E Manutencao de Equipamentos Ltda 01/05/2020 30/04/2021 Valor conforme tabela descrita à esse acordo.
1044 União Social Camiliana - Centro Universitário São Camilo 01/09/2017 31/08/2021 Pagará o valor de R$ 3,00 por hora de estágio do aluno de graduação.
1488 Universidade de São Paulo - Usp 01/04/2019 31/03/2020
1050 Uti Med Itaim Serviços Médicos Ltda 20/12/2017 19/12/2020 Valor de R$ 277.3688,00 para o atendimento de 24 leitos, de segunda a dominho, 24 horas.
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.
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1732 Vcor Assessoria E Gestão Em Saude Ltda 09/03/2020 08/03/2021 Valor de R$ R& 1.400,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado e R$ 10.000,00 fixos e mensais para coordenação do pronto socorro adulto.
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.
1008 Via Láctea Médicos Associados Ltda - Me 01/03/2017 28/02/2021 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.
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.
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.
938 Volatile Informática Ltda 01/03/2017 28/02/2021 Até 500 usuários profissionais e 25 usuários moderadores valor mensal e fixo de R$ 2.000,00.
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$ 16.689,33; HMJ R$ 12.220,58; HRJ R$ 6.714,56 e RLM R$ 5.713,48.
1830 Wf Nexialistas Educacao Corporativa Ltda 12/08/2020 11/03/2021 Valor rateado entre as unidades, sendo que o HGG pagará o valor de R$ 20.143,80.
1005 Wm Serviços Médicos Ltda - Me 01/06/2017 31/05/2021 Valor de R$ 1.200,00 por plantão de 12 horas, independentemente do dia da semana a ser realizado, matido para o 1º termo aditivo.
1636 Working Serviços Hospitalares Ltda - Me 06/12/2019 05/12/2020 Valor mensal e fixo de R$ 4.350,00
1659 Ws Medicina Ltda 14/11/2019 13/11/2020 Valor de R$ 1.200,00 para o plantão de 12 horas, independente do dia da semana que for realizado.
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.
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. 
151 32º Subdistrito Capela do Socorro da Capital do Estado de Sã 01/01/2012 31/07/2021 Sem ônus

Quantidade : 397
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