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1528 A M. do Santos Transportes Pazuti - Me 20/09/2019 19/02/2023 Valor de acordo com a tabela descrita è esse contrato. Locação de veículos com a prestação de serviços de transport, para locomoção dos funcionários da matriz para as unidades HGG, RLM e HRJ. 
1497 Accesstage Tecnologia Sa 01/03/2019 28/02/2022 Valor mensal de R$ 520,00 e será cobrado o valor de R$ 0,07 por excedente. Além dos valor mensal , será pago também o valor de R$ 2.000,00 referente a implantação, devendo ser pago em parcela única.

Prestação de serviços de implantção de EDI ( Eletronic Data Interchange), para pagamentos eletrônicos com o Banco do Brasil e Itaú.
2142 Agem Star Tecnologia Eirelli 08/09/2021 07/09/2022 Conforme tabela descrita ao contrato. Locação de 1 impressora de cartões DTC 1250 e fornecimento de insumos.
1910 Ana Claudia Ambrosio - Me 04/01/2021 31/12/2023 Valor mensal de R$ 8.500,00. Prestação de serviços em operações de vendas de consultoria em saúde.
73 Banco Bradesco Sa 15/09/2008 14/12/2023 Sem ônus Serviços Bancários de Folha de Pagamento, Net Empresa, PagFor, Tributos.
92 Banco do Brasil 07/12/2009 06/12/2023 Sem ônus Prestação de serviços bancários de Folha de pagamento, net Empresa, pagfot e tributos. 
772 Banco Itaú S.a. 01/01/2016 31/12/2022 R$ 3.000.000,00 cujo o pagamento se dartá da seguinte forma R$ 300.000,00 em até 15 dias úteis  após o 1º crédito de salário de todos os funcionários no banco e o restante em 54 parcelas e consecutivas de R$ 50.000,00 a partir de 10/07/2016, com término em 10/12/2020.

Convênio de mútua cooperação com exclusividade da folha de pagamento dos colaboradores 

775 Banco Itaú S.a. 15/06/2018 14/06/2022 Termo de solicitação de cadastramento do CRÉDITO CONSIGNADO - ARQUIVO DE MARGEM - CONTRATO ITAÚ Nº 214171
1643 Bs4it Soluções Em Tecnologia Ltda 01/12/2019 31/12/2022 Valor total mensal de R$ 20.833,33, sendo rateado entre as unidades. A Matriz pagará o valor mensal de R$ 2.006,40. Prestação de sustentação, suporte e monitoramento de infraestrutura de servidores físicos, virtuais e aditivos de rede, na modalidade 24 horas por dia e 7 dias por semana com suporte Enterprise.
1420 C Conde Consultoria E Assessoria Ltda 01/12/2018 30/11/2022 Valor mensal de R$ 4.900,00. Prestação de serviços de análise de risco completa para até 05 (cinco) fornecedores por mês, análise de risco simplificada de até 15 (quinze) fornecedores por mês e a gestão de até 20 (vinte) fornecedores.
364 Centro de Integração Empresa Escola - Ciee 22/04/2013 30/06/2022 Valor de 135,00 por jovem aprendiz. A Matriz só vem fazer parte deste contrato no 1º Termo Aditivo. Convênio para desenvolvimento de atividades conjuntas para a promoção e integração no mercado de trabalho de jovens aprendizes.
896 Claro S.a. 01/10/2016 27/08/2021 Conforme anexos Prestação de serviços deTelefônico Móvel Pessoal + Aparelhos
1955 Clicksign Gestao de Documentos S/a 06/04/2021 05/04/2023 Valor mensal de R$ 149,00, para 10 usuários. Plataforma, para acesso e uso não exclusivo, não sulicenciável, limitado e revogável, de uso da Plataforma criada para permitir a assinatura eletronica de documentos, bem como o envio , acesso, arquivamento, download, e administrção de documentos ( a Plataforma Clicksign). 
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2147 Contato Seguro Prevenção de Riscos Empresariais Ltda 06/08/2021 01/01/2023 Valores fixos conforme descrito abaixoa) Até 3.300 funcionários pagará: R$ 5.000,00 ao mês para recebimento ilimitado de relatos, a partir de dezembro/2021.b) Empresa com o número de funcionários entre 3.001 e até 5.000 funcionários: pagará R$ 6.000,00 mensais;c) Empresa com o número de funcionários entre 5.001 e 7.000: pagará R$ 7.000,00 mensais;d) Empresa com mais de 7.000 funcionários: pagará 1,00 mensal por funcionário registrado;e) Treinamento online para o Comitê de Ética no valor total de R$ 8.640,00, sendo que tal valor será parcelado em 12 vezes, ou seja, 12 parcelas mensais e fixas de R$ 720,00 .f) Treinamento online para investigação interna de compliance no valor total de R$ 10.800,00, sendo que tal valor será parcelado em 12 vezes, ou seja, 12 parcelas mensais e fixas de R$ 900,00.

Serviços de registro anônimo de informações a partir da disponibilização do sistema contato seguro aos acionistas, investidores, funcionários, colaboradores, parceiros e fornecedores.

1266 Controlid Industria, Comercio de Hardware E Serviço de Tecno 01/08/2018 31/07/2022 Valor mensal de R$ 582,00 referente a manutenção e suporte técnico de 02 relógios de ponto, sendo o valor unitário de R$ 291,00.Valor mensal de R$ 582,00 referente a manutenção e suporte técnico de 02 relógios de ponto, sendo o valor unitário de R$ 291,00.

Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de equipamentos da marca Control ID.

26 Cooperativa União Paulista de Serviços dos Taxistas Autônomo 24/04/2009 24/04/2022 De acordo com a utilização. Prestação de serviços de táxi.
2114 Cr Arquitetura Ltda 07/07/2021 06/01/2023 Valor mensal e fixo de R$ 8.500,00 Prestação de serviços de arquitetura, em uma proporção de 40 horas semanais
2050 De Pádua E Maia Serviços Médicos S/s 17/05/2021 16/05/2022 Valor mensal e fixo de R$ 11.562,36 para realização de 20  horas semanais. Prestação de serviços médicos de coordenação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT.
1418 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 30/11/2018 29/11/2022 Valor mensal e fixo de R$ 6.250,00 Prestação de serviços de hospedagem, suporte, manutenção em data Center e outsourcing de gestão de infraestrutura.
1416 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 30/10/2018 29/10/2022 Valor total de R$ 20.583,00, sendo esse valor rateado entre as unidades e o Matriz pagará o valor mensal e fixo de R$ 2.058,30.

Prestação de serviços de hospedagem, suporte, manutenção em data Center e outsourcing de gestão de infraestrutura para o sistema MV Soul.
1139 Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli 25/06/2018 12/12/2022 Valor total de R$ 7.814,44 ( ref. à 100 licenças no valor de R$ 3.250,00 + Rateio do Servidor R$ 4.564,44) + o valor ref. à instalação a ser pago somente no 1º mês de R$ 755,56

Prestação de serviços de hospedagem, suporte, manutenção em Data Center e outsourcing de gestão de infraestrutura para o sitema Tasy da Philips.
1211 Econet Editora Empresarial 26/04/2018 25/04/2023 Valor mensal e fixo de R$ 324,00. Fornecimento de publicações contendo informações fiscais, tributárias, contábeis, trabalhstas e previdenciárias completos, de forma técnica e atual, analisados com segurança e credibilidade, disponilizados por via eletrônica e impressa, sempre que for necessário.
2330 Edenred Soluções de Paamentos Hyla S.a 09/03/2022 08/03/2024 Valor total de R$ 245.000,00 anual a ser disponibilizado nos cartões de instrumentos de pagamento e taxas estabelecidas Prestação de serviços de emissão de cartões pré pagos.
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neste contrato e no Anexo I.

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 Prestação de serviços e venda de produtos 
716 Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. 22/10/2015 21/10/2023 Sem ônus Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes nos cursos de graduação (10%) ,  pós graduação (20%) e extensão (20%)
2196 Feedz Tecnologia 13/10/2021 12/10/2022 R$10.000,00 por mês para o cadastro de até 2.500 colaboradores.No caso de exceder o número programado de colaboradores cadastrados no Software será cobrado a quantia bruta de R$4,00 por colaborador adicional por mês, conforme anexo I.

Licença de uso do Software denominado “Feedz”

2141 Green Paper Free Solucoes Sem Papel Ltda 29/11/2021 28/11/2022 Valor pago em 3 parcelas mensais de R$ 3.400,00, para implantação, consultoria e treinamento bem como o valor mensal e fixo de R$ 900,00 para manutenção, suporte e atualização.

Concessão de licença de uso, manutenção, suporte e atualização do software denominado solução green cartório digital a fim de integrar com o sistema mv.
1890 Gupy Tecnologica Em Recrutamento Ltda 01/11/2020 15/11/2023 Valor total de R$ 60.048,00 parcelado em 10 parcelas de R$ 6.004,80, sendo a primeira parcela paga em 10/01/2021. Licenciamento do uso do sistema informático denominado "Kenoby" Software na modalidade SaaS de forma não exclusiva e intransferível, disponibilizado por meio do site "Kenoby.com"( Site).
294 Imatec Imagens E Tecnologia Ltda. 03/09/2012 03/09/2021 Valores constantes em tabela a este contrato, o faturamento é de acordo com a utilização. Serviços de organização e guarda de documentos 
2150 Interact Solutions Ltda 09/08/2021 08/08/2024 Valor total de R$ 87.850,00, sendo 5 parcelas de  R$ 17.570,00 referente ao licenciamento/  3 parcelas de R$ 18.516,67 referente a implantação e o Valor mensal e fixo de R$ 3.800,00 referente a  manutenção do software.

Fornecimento e execução do Sistema SA Strategic Adviser através de licenças, suporte e manutenção implantação e treinamentofornecimento e execução do Sistema SA Strategic Adviser através de licenças, suporte e manutenção implantação e treinamento
1552 Iungo Comunicação E Conectividade Eireli - Epp 05/05/2020 04/02/2022 A matriz passa a fazer parte no 2º termo aditivo. Prestação do serviço telefônico fixo Comutado - STFC 
2113 J de S Ramos Filho Solucoes Em Informatica 19/07/2021 31/03/2022 Valor mensal e fixo de R$ 7.294,00 Prestação de serviços de gerenciamento da migração do sistema denominado Sênior e implantação do sistema denominado LG,
505 Jmrh Assessoria de Informações Cadastrais Ltda - Me 15/09/2014 14/09/2023 Valor de R$ 10,50 por consulta. Serviços de levantamento de informações cadastrais de pessoas físicas.
1726 Lee, Brock, Camargo Advogados 27/01/2020 26/01/2023 Valores conforme descita à esse contrato. Prestação de serviços advocatícios no âmbito trabalhista.
1727 Lee, Brock, Camargo Advogados 27/01/2020 26/01/2023 Valor conforme descristo em tabela à esse contrato. Prestação de serviços advocaticios referentes a questões de defesa de casos de Erro Médico, Ambito financeiro e outros processo cíveis.
2095 Lg Informática S.a 15/07/2021 14/07/2024 R$ 46.040,40 (SETUP, APENAS MATRIZ PAGARÁ)/ 36 PARCELAS DE R$ 14.430,00 (IMPLANTAÇÃO, APENAS MATRIZ PAGARÁ)/ R$ 38.367,00 (MENSALIDADE, SENDO R$ 13.631,80 - HGG, R$ 5.237,10 - HMJ, R$ 8.294,95 - HRJ, R$ 

A licença de uso de programas de computador (“Sistemas”) nas condições e quantidades descritas neste Contrato e na Proposta Comercial, destinada a viabilizar que a Contratante processe dados relativos aos Funcionários, emita relatórios, 
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1.864,64 - AME, R$ 1.024,40 - RLM E R$ 8.314,13 - MATRIZ). guias, outros documentos e informações conforme previsto nas Propostas Comercial e Técnica;

409 Lider Saúde Ocupacional Ltda 02/12/2013 25/11/2021 Valores de acordo com a Tabela constate a este contrato. Serviços técnicos na área de medicina do trabalho para implantação e coordenação do Programa Médico de Saúde Ocupacional de acordo com a Norma Regulamentar NR7 e do Programa  de Prevenção de Riscos Ambientais de acordo com a norma NR9 e ambos em concordância com a Norma Regulametadora NR32.
1875 Locmic Comércio E Locação E Participações Ltda 05/10/2020 04/10/2023 Valor rateado entre as unidades, Matriz pagara o valor mensal de R$ 1.260,00  referente ao software + valores de equipamentos descristos na tabela.

Locação de equipamentos de informática e disponibilização de software para gerenciamento de ativos fixos locados.
1504 Macro Plataforma Ltda - Me 17/04/2019 16/04/2022 Disponibilização , pela Macro Plataforma, do acesso â sua plataforma de relacionamento e benefísios para os usuárioas autorizados e vinculados ao cliente.
2235 Maia E Gronsk Saude Integral Ltda 01/12/2021 30/11/2022 Valor de R$ 21.000,00 para os serviços prestados no período pré-operação na proporção de 20 horas semanais e o valor de R$ 41.000,00 para os serviços prestados no período de operação na proporção de 40 horas semanais.

Prestação serviços médicos de gerência médica e assistencial, contemplando a elaboração, atualização e acompanhamento de diretrizes clínicas, bem como, a responsabilidade técnica nos órgãos competentes
2028 Marco A.h. Michaluate de Benefícios Me 14/12/2020 31/12/2021 sem ônus Doação de licença de uso de plataforma digital de benefísios para utilização pelos colaboradores.
1127 Mauricio Augusto Ribeiro do Vale Melo Me 01/02/2018 31/01/2023 O valor será pago por tipo de cálculo: R$ 340,00 por cáculo e/ou impugnação de cálculo entregue, por reclamante no processo e em parcela única; R$ 120,00 por cálculo de liquidação da inicial entregue, por reclamante no processo e em parcela única; R$ 104,00 por atualização de cálculo entregue, por reclamante no processo e em parcela única

Prestação de serviços para realização de cálculos trabalhistas.

1424 Mv Informática Nordeste Ltda. 27/08/2018 26/08/2022 Valor total de R$ 667.000,00 de Implantação sendo rateado: R$ 66.700,00 Matriz,R$ 200.100,00 AME e  R$ 400.200,00 - HGG. Mais valores de Manutenção: R$ 5.418,75 - Matriz, R$ 16.256,25 - AME e R$ 32.512,50 HGG

Licença de uso e prestação de serviços de evolução tecnológica das soluções, adequação às legislações  e suporte do call center para o sistema de informação hospitalar
2170 Mxm Sistemas E Serviços de Informática S/a 23/08/2021 22/08/2026 Sem ônus Termo de confidencialidade para apresentação de informações confidenciais.
1514 Nordica Distribuidora de Software Ltda 02/08/2019 01/08/2022 R$ 90.345,00 em 3 parcelas R$ 30.115,00 Licença de uso , por prazo de determinado, pela Nórdica à licenciada, de uso intransferível e não exclusivo, do software Qlik, doravante denominado Softaware .
1735 Notredame Intermédica Saúde S.a 31/12/2019 31/12/2021 Valor de acordo com a quantidade de colaboradores Assitência Médica para os Colaboradores.
802 Oki Data do Brasil Informática Ltda 09/03/2016 30/03/2023 Valor R$ 128,96 pela locação da impressora + R$ 0,0309 por impressão de página Locação de equipamentos de impressão e o fornecimento de benefícios correlatos à operacionalidade e funcionamento dos equipamentos locados om a finalidade de impressão e produção de documentos.
1836 Polido Garcia Serviços Medicos S/s 20/07/2020 19/07/2022 Valor de R$ 2.600,00 por todo acompanhamento processual. Prestação de serviços especializados em perícia médica e/ ou 
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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.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.mantidos para o 1º aditivo.

técnica em processos judiciais cíveis ereferentes às questões de defesa de casos.

1442 Prudential do Brasil Vida Em Grupo Sa 01/02/2019 31/01/2022 Valor de acordo com quantidade de colaboradores. Seguro de vida para colaboradores
947 Raia Drogasil S.a 16/12/2017 15/12/2021 Desconto em folha de pagamento do colaborador. Venda de produtos disponíveis em seu mix de produtos com desconto de 15% nos medicamentos "tarjados marca" e desconto de 25% nos medicamentos "tarjados genéricos" aos colaboradores e débito em folha de pagamento.
1781 Rossi Consultoria Em Recursos Humanos Ltda 27/10/2021 26/10/2022 Valor referente a taxa administrativa-operacional de 20% sobre o valor bruto do salário mensal da vaga. Prestação de serviços de recrutamento e seleção de mão de obra para Ambulatório de Especialidades Médicas Campos do Jordão.
2164 Sap Brasil Ltda. 01/09/2021 31/08/2024 Valores conforme tabela descrita ao contrato. Processamento de dados para o serviço SAP Cloud.
360 Scm Participacoes Ltda 02/04/2013 01/04/2023 O valor será de acordo com o equipamento locado, conforme anexo I. Locação de equipamentos de informática.
1940 Sinico Franqui Administração E Treinamentos Ltda 15/03/2021 14/03/2023 Sem ônus Fornecimento da ferramenta dp EMPREGASAÚDE denominada Anúncio de Vagas e Seleção de Candidatos Exclusivos no Segmento da Saúde.
1968 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes 01/01/2017 31/12/2025 valor mensal de R$ 35.000,00 CESSÃO DE USO DE ESPAÇO REMUNERADA DE 520,25 M² .
2125 Sodexo Facilities Services Ltda. 01/08/2021 31/07/2024 Valor mensal e fixo de R$ 9.122,42 durante o período de agosto e setembro de 2021 e o valor de R$ 8.780,00 a partir de outubro de 2021.

Prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação.

1712 Solange Mathias 20/03/2020 19/09/2023 Valor total e fixo de R$ 14.600,00 e para manutenção preventivas e corretivas o valor será de R$ 800,00 mensal. Prestação de serviço de desenvolvimento do portal wev do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês, incluso o gerenciamento de conteúdo, que abrange manutenções preventivas e corretivas.
2230 Telefônica Brasil S.a. 27/02/2022 26/02/2025 Valor rateado entre as unidades, matriz pagará o valor mensal de R$ 2.125,27 Serviços de Internet Denominado METROLAN
2232 Telefônica Brasil S.a. 27/02/2022 26/02/2025 Valor rateado entre as unidades, matriz pagará o valor mensal de R$ 2.181,73. Internet Dedicada - IP 
178 Ticket Servicos S/a. 30/01/2017 29/01/2022 Taxa de administração de menos 1% do valor mensal.  De acordo com pedido mensal. Disponibilização de Cartão RH - Ticket Restaurante. 
80 Ticket Servicos S/a. 08/09/2008 31/12/2021 Taxa de administração de R$ 1,00 / cartão + Taxa de emissão de cartão - ZERO + Taxa de re-emissão do cartão - R$ 8,00 / cartão

Prestação de serviços de implantação e gerenciamento do sistema ticket restaurante eletrônico.
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81 Ticket Servicos S/a. 08/09/2008 31/12/2021 Taxa de administração - 2,5% do valor total solicitado + Taxa de administração adicional - R$ 45,00 por cada endereço Prestação de serviços operacionais relacionados a distribuição de Vales Transportes.
82 Ticket Servicos S/a. 08/09/2018 31/12/2021 Taxa de administração de R$ 1,00 / cartão + Taxa de emissão de cartão - ZERO + Taxa de re-emissão do cartão - R$ 8,00 / cartão

Prestação de serviços de implantação, organização e administração do sistema ticket alimentação - eletrônico.
2380 Tozzini, Freire, Teixeira, E Silva Advogados 04/04/2022 03/04/2023 Valor de R$ 25.000,00 mensal e fixo, na proporção de 25 horas mensais, sendo que a cada 6  meses, as horas excedentes serão contabilizadas e cobradas de acordo com o tempoefetivamente despendido pelos profissionais da CONTRATANTE, o valor da será de R$ 1.000,00.

Prestação de serviços jurídicos de consultoria mensal em assuntosde governança corporativa, consultorias societária e tributária, acompanhamento dos processos administrativos
1848 - B Ultra-ssom Equipamentos Médicos Eireli 07/10/2020 06/10/2022 Valor mensal  e fixo de R$ 3.150,00. Locação de 01 equipamento de Ultrassom Medison Samsung Accuvix V20, incluindo acessórios, conforme detalhado no quadro à esse contrato, a ser entregue no Ambulatório de Filantropia.
1051 Vitale - Serviços Médicos Ltda. 01/08/2017 31/07/2023 Valor de R$ 550,00 por plantão de 6 horas efetivamente trabalhadas. Nos casos de exames adicionais, será pago o valor de R$ 25,00 por exame adicional

Prestação de serviços médicos na realização de exames de ultrassonografia obstétrica ou ultrassonografia obstétrica morfológica para a unidade de Filantropia do IRSSl.
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. A matriz passa a pagar a partir do 2º termo aditivo.

Locação de Equipamento (itens no anexo)

2075 Workhub Digital Ltda. 28/07/2021 27/07/2022 Valor de R$ 9.600,00 caso queira cadastrar mais do que 4 usuários na plataforma de atendimento, o valor será de R$ 80,00 por novo usuário, por mês, apenas após assinatura de termo aditivo pelas partes.

Prestação de serviços de suporte a rede interna de comunicação do cliente (intranet), sendo a denominação do produto "WORKHUB".

Quantidade : 68
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