
IRSSL - Relação de Contratos (CNPJ)
IRSSL - Hospital Menino Jesus

 Contratado Objeto do Contrato CódigoCNPJ
A. Telecom S.a Serviço de gestão de telecomunicações, através da solução Vox Fácil, incluindo locação e instalação de ramais.

4503498897000202

A.a.d. Serviços Médicos S/s Prestação de serviços na área de endocrinologia para pacientes do ambulatório, enfermaria, pronto soscorro e UTI.
122028704238000117

Abmcgracan Consultoria E Serviço de diagnóstico, saneamento dos dados das tabelas SSMO, saneamento dos processos, saneamento do cadastro dos dados dos colaboradores ativos da Contratante e revisitação sistêmica para implantação do eSocial.

99006078975000119

Acc Clinica Médica Eireli - Epp Prestação de serviços na especialidade de otorrinolaringologia para os pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.
118024089332000152

Ad Salitas Tecnologias Em Saúde S/s Ltda - Serviços médicos na especialidade de Radiologia. 54907764573000211
Afj Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços ne especialidade de ecocardiograma para pacientes internados e do ambulatório.

118307953692000131

Air Liquide Brasil Ltda Fornecimento de Gases Medicinais. 96200331788000119
Air Liquide Brasil Ltda Manutenção preventiva e corretiva do tanque criogênico de oxigênio líquido medicinal - Capacidade de 10.000m³

97100331788000119

Air Liquide Brasil Ltda Locação de tanque de criogênico de oxigênio líquido medicinal e sistema de óxido nítrico. 96300331788000119
Air Liquide Brasil Ltda Locação de cilindros para gases medicinais. 96400331788000119
Alfa Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de ecocardiograma para atendimento aos pacientes internados e ambulatóriais.

119305737195000170

Alvares & D'alessandro Clínica Médica Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria para pacientes da emergência.
113227562612000124

Alvaro Julio de Andrade Sa - Eireli - Me Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia plastica para pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.
115121775023000148

América Tecnologia de Informática E Eletro-Assistência técnica com manutenção preventiva e manutenção corretiva através de troca de peças, dos equipamentos de informática especificados na cláusula 4º à esse contrato.

109106926223000160

Amil Assistência Médica Internacional S.a Assistência Médica para os Colaboradores. 37829309127002627
Amil Assitência Médica Internacional S.a Assitência Médica para os Colaboradores. 37929309127000179
Apgoc - Assistência A Pacientes Em Serviços médicos na especialidade de ginecologia para atendimento dos pacientes de Ambulatório, coleta de exames específicos da especialidade e podendo participar de eventos cirúrgicos relacionados a especialidade.

97519888996000141

As Informática Ltda Locação de até 50 computadores. 36062931548000102
Associação de Ensino Social Promover a contratação e formação de jovem(ns) aprendiz(es) em programa(s) de aprendizagem desenvolvido(s) pelo Espro 

29951549301000100

Astra Farma Comercio de Material Medico Fornecimento de medicamentos e drogas de uso humano. 88010571984000114
Atmosfera Gestão E Higienização de Serviços de lavanderia hospitalar, ou seja, unidade de processamento de roupas de serviços de saúde, envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua utilização até seu retorno em ideiais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias.

65600886257000788

Banco Bradesco Sa Serviços Bancários de Folha de Pagamento, 7360746948000112
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Banco Itaú S.a. Serviços e Pagamentos SISPAP 77860701190000104
Baxter Hospitalar Ltda Fornecimento dos medicamentos, conforme consta em tabela na cláusula 5 desse contrato. 

64349351786000180

Bergstron E Sonaglio Clínica Médica Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria da emergência 113427839867000191
Bionexo do Brasil Ltda Disponibilização de plataforma tecnológica de comércio eletrônico, denominada Plataforma Bionexo

40104069709000102

Blue Solutions Ltda - Epp Prestação de serviços de suporte, instalação, adiministração, reinstalação e monitoramento do banco de dados Oracle.
3412715179000142

Btdk Saude Sociedade Simples Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia urológica. 76629865578000192
Cafeteria D'terra Comércio Varejista de Cessão não remunerada de uso de espaço, incluindo reforma, instalação e explocração comercial dos serviços de lanchonete, destinados aos usuários e colaboradores da Instituição..

106424996516000104

Canineo Oliveira Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços na especialidade de nutrologia pediátrica. 124322476274000194
Canton & Braghini Sociedade Simples Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria para pacientes da emergência.

80628683488000118

Cbs Médico Científica S/a Fornecimento de indicador biológico, com disponibilização de incubadoras. 3248791685000168
Cdl - Central de Diagnósticos Prestação de serviços de análises microbiológicas bimestral de 1 (uma) dieta enteral, 01 (uma) mamadeira, 01 (um) filtro de água lactário (preparo de fórmulas lácteas), 01 (um) ponto de água (ponto variado mensalmente, tais como bebedouro e pontos de lavagens de mãos) 1 (um) swab de colaborador e 01 (um) swab de 01 (um) utensílio, como por exemplo jarras, peneiras, colher de mistura e tesoura para abertura de sachês ou embalagens de dietas

89346226155000141

Centro de Integração Empresa Escola - Realização de programa de estágio de estudantes 35561600839000155
Centro de Integração Empresa Escola - Convênio para desenvolvimento de atividades conjuntas para a promoção e integração no mercado de trabalho de jovens aprendizes.

36461600839000155

Centro Medico Figueiredo Mello Ss Prestação de serviços médicos na especialidade de urologia pediátrica para atendimento aos pacientes do ambulatorio, centro cirúrgico, enfermaria, pronto socorro e UTI.

130331106612000197

Cepsic - Estudos Psico - Cirúrgicos ( Disponibiliza - se a oferecer atendimento, inteiramente gratuito, na especialidade de Neuropsicologia para crianças e adolescentes encaminhados pelo hospital.

130503021171000195

Ciresp - Cirurgiões Especializados Ltda - Serviços médicos para assessoria técnica no diagnóstico e tratamento das crianças portadoras de síndrome do intestino curto.
86001183539000196

Cirurgica Kd Ltda Fornecimento de luvas. 127309260071000106
Clínica Cirúrgica Dr. João Gilberto Serviços de consultoria em cirurgia  no planejamento  do Centro de Assistência à Crianças com Mal Formação Congênita

13202719724000115

Clinica de Anestesiologia E Dor de São Serviços de assessoria técnica na especialidade de Anestesiologia e prestação de serviços médicos na especialidade de Anestesiologia para os pacientes.

37407099347000182

Clínica Medica Sara Ltda Prestação de serviços médicos na 128371732622000152
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especialidade de ginecologia para atendimento aos pacientes do ambulatório, podendo realizar coleta de exames específicos e participar de eventos cirúrgicos relacionados á ginecologia.

Clinica Pediatrica T. M. da Silva Eireli - Me Prestação de serviços na área de pediatria para pacientes da emergência. 103727633788000120
Clínica Professor Dr. Arnaldo Guilherme Serviços médicos em fonoaudiologia para avaliação audiológica completa. 85703366175000105
Clínica San Lucca de Neurologia Infantil Serviços médicos na especialidade de neurologia para o atendimento dos pacientes da emergência.

97406120741000192

Cm Hospitalar Ltda Fornecimento de fraldas descartáveis. 122112420164000157
Colsan Associação Beneficente de Coleta Serviços Técnicos Especializados no Gerenciamento de Agência Transfusional. 7261047007000153
Comgás Cia. de Gás de São Paulo Distribuição de gás canalizado 10761856571000117
Controlid Industria, Comercio de Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de equipamentos da marca Control ID.

126608238299000129

Cooperativa União Paulista de Serviços Prestação de serviços de táxi. 2659558411000140
Cristalia Produtos Quimicos E Fornecimento de medicamentos, conforme consta em tabela na cláusula 4. 114844734671000151
Directsat Provedor de Acesso A Redes de Prestação de serviços de fornecimento e manutenção de 02 links, sendo 01 de fibra óptica e 01 de rádio, com velocidade de 20 MB.

114009344291000100

Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli Prestação de serviços de hospedagem, suporte, manutenção em Data Center e outsourcing de gestão de infraestrutura para o sitema Tasy da Philips.

113905934897000144

Dj Plasticos Ltda Fornecimento de produto (Bobina plástica picotada). 128809626224000188
Drager Ind. Com.ltda Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos: 2 Aparelhos de Anestesia FABIUS PLUS, e 2 Vaporizadores Anestésicos.

11602535707000128

Dupatri Hospitalar Comércio, Importação Acordo comercial de fornecimento de medicamentos. 129404027894000326
Elevadores Atlas Schindler S/a Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da marca Atlas 51000028986000108
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - Fornecimento de produtos (saco plástico). 128911102477000102
Equilibrare Saude S/s Ltda Prestação de servilos na especialidede de otorrinolaringologia para pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.

117928165136000170

Escolas Padre Anchieta Ltda Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes no ensino fundamental, médio e técnico.
797-b50934462000154

Estoril Prod E Comercio de Produtos de Fornecimento de Produto ( Sabonete Glicerina 15G). 129252662657000118
Fager Serv. Com. E Ind. de Grupo Moto Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Correitva de Grupo Gerador. 9600000326000119
Famalore Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de ultrassonografia. 118622413743000126
Gastro Healt Medicina Pediatrica Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria da emergência. 114129094673000130
Gf Ambiental do Brasil Ltda - Me Retirada de material inservível em forma de película de Raio X em bom estado e em condições e reciclagem, bem como a disponibilidade de uma caixa de coleta de películas inservíveis em condição educacional para pacientes e funcionários.Empresta, a título de comodato, um equipamento módulo de unidade de tratamento de efluentes / UTE com numeração de série 101/18.

112427706158000138
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Gkma Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria. 101324616196000101
Global Empregos Ltda. Serviços de recrutamento e seleção de funcionários efetivos. 97608693411000111
Global Serviços Ltda. Seleção e fornecimento de mão de obra temporária. 98402364508000285
Growingup Médicos Associados S/s Serviços médicos na especialidade de endocrinologia para o atendimento dos pacientes no Ambulatório e Enfermaria.

81523839972000170

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

96815733466000173

G4s Interativa Service Ltda. Serviços especializados de higienização hospitalar, serviços de jardinagem, controle integrado de pragas e higienização das caixas d´água.

47102812740000310

Hosp Pharma Manipulação E Suprimentos Fornecimento de preparo de Nutrição Parenteral em fornecimentos de insumos. 1900610681000100
Ibes Instituto Brasileiro Para Excelencia Realização da análise dos processos nos termos descritos na proposta de prestação de serviços na qual integra à esse contrato.

116417252491000160

Igs Emergencias Medicas Eireli Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte básico e suporte avaçado (UTI Móvel).
112307722423000164

Instituto de Pediatria E Pneumologia Prestação de serviços na área de gerência médica, executando as principais funções, conforme descritas à esse contrato.
104004509622000109

Intersmart Com.  Imp. Exp. Equip. Eletr. Sa Licença, manutenção e suporte técnico. Aquisição de equipamentos de informática marca Dell com garantia de 5 anos - 4x7x24 (suporte técnico de atendimento).

61705996801000768

Iron Mountain do Brasil Ltda Prestação de serviços de gestão de documentos. 5404120966000113
Ito - Pediatria E Endocrinologia Pediatrica Prestação de serviços médicos na especialidade de endocrinologia. 127030920146000116
Jmrh Assessoria de Informações Serviços de levantamento de informações cadastrais de pessoas físicas. 50508358484000157
Johnson E Johnson Indústria E Comércio Fornecimento de produto (conforme tabela anexa). 104854516661000101
Kemi Serviços Médicos Ltda - Me Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria para atendimento aos pacientes da emergência.

119221848954000129

L. F. Serviços Medicos S/s Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria. 101427873105000101
Laboratório Ortho Smart Ltda - Me Prestação de serviços especializados na confecção de aparelhos de ortodontia-ortopedia, elementos fixos para reabiliação oral, bem como acessórios ortodônticos necessários aos pacientes.

112120710888000163

Laos Serviços Médicos Ltda - Me Serviços médicos na especialidade de pediatria para o atendimento dos pacientes da Emergência.
75412883464000172

Leone & Ramos Serviços de Saude Ltda Serviços médicos para a Área de Controle de Infecção Hospitalar. 65122041211000105
Lider Saúde Ocupacional Ltda 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.

40902841113000145

Life'n Health Serviços Medicos Ltda Prestação de serviços na especialidade de 118813989881000167
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otorrinolaringologia para os pacientes do ambulatório.

Lmv Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços na área de pediatria para pacientes da emergência. 106729302626000134
L&p Clinica Médica Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de otorrinolaringologia para pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.

120622422754000172

Lp Dermatologia E Estética - Eireli Serviços médicos na especialidade de pediatria para o atendimento dos pacientes da Emergência
76318397476000173

Luandre Temporários Ltda Serviços de recrutamento, triagem e seleção de pessoal especializado no mercado de trabalho para realização de tarefas nas unidades.

47504144144000172

M L Comércio Importação E Exportação de Fornecimento de materiais médico-hospitalares, conforme consta em tabela na cláusula 4.
117204909848000270

Marson & Martins Cirurgioes Associados Serviços médicos para o atendimento, tratamento, cirurgia e acompanhamento pós cirurgico aos pacientes do projeto de células tronco.

40408435428000179

Mauro Semer Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços na área de endocrinologia para pacientes do ambulatório. 121803789131000198
M.e. Urologia S/s Ltda - Me Serviços médicos na especialidade de cirurgia urológica. 75710776421000162
Medicall - Prestação de Serviços A Saúde Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulância de suporte básico e suporte avançado ( UTI Móvel).

121603063308000174

Metropolitan Life Seguros E Previdência Serviços em Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivos dos Colaboradores.
7602102498000129

Mtv Serviços Medicos Ltda Epp Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria. 101227349909000106
Nephro Ped Sca Serviços Médicos Ss - Epp Prestação de serviços médicos na área da UTI pediátrica. 110506121813000116
Nutrii Liffe Com de Dietas Nutricionais Consignação dos produtos relacionados à esse contrato, para serem consumidos nas dependências do hospital, sendo todos os produtos  de fabricação própria da Nestlé Brasil Ltda.

114701797454000106

Nutriport Comercial Ltda. Consignação de produtos da marca Danone, descritos em tabela á esse contrato.03612312000144
Nutriport Comercial Ltda. Consignação de produtos, para ser consumido na dependências do hospital, relacionados em tabela á esse contrato da marca Danone.

110203612312000144

Odontoprev S/a Serviços referente operação de plano privado de assistência à saúde - Plano odontológico. 7158119199000151
Oki Data do Brasil Informática Ltda Locação de equipamentos de impressão e o fornecimento de benefícios correlatos à operacionalidade e funcionamento dos equipamentos locados.

111801619318000118

Oral X Odontologia Ltda Serviços de elaboraçãom de documentação ortodôntica radiológica, com impressão das imagesn, emissão do laudo e salvamento das imagens em Dicom.

97267182147000110

Pathos Anatomopatologia Ltda Serviços laboratoriais de patologia cirúrgica e citopatologia. 69755235428000105
Pauli Altieri Serviços Pediátricos Ltda - Me Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria. 100324089953000136
Pedcardio Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços na especialidade de ecocardiografia para pacientes do ambulatório e unidade de internação infantil.

127914536479000190

Perfil Auditores E Consultores Ltda - Epp Prestaçao de Serviços de Assessoria contábil 39403063318000100
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Phct Serviços Medicos S/s Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria para os pacientes do pronto socorro.
102227642550000160

Philips Clinical Informatics - Sistemas de Prestação de Serviços de Atualização e Suporte Técnico ao Sistema Tasy 3701950338000177
Philips Clinical Informatics - Sistemas de Licença de uso do sistema TASY. 28501950338000177
Philips Clinical Informatics - Sistemas de Treinamento disponível em formato vídeo aula 106101950338000177
Pioneira Controle de Pragas Ltda Prestação de serviços de controle de pragas, insetos e desratização. 104757140238000130
Polar Fix Industria  E Com de Produtos Fornecimento de material ( pano descartável para limpeza de mãos polar fix). 129602881877000164
Policlinica Lottus Sao Paulo Serviços de Serviços médicos na especialidade de otorrinolaringologia. 61609288906000128
Prime Jbr Medical Group Ltda Prestação de serviços de transporte terrestre de pacientes em ambulãncia de suporte básico e suporte avançado ( UTI Móvel).

112217316430000110

Puericor Clinica Cardiopediatrica Ltda - Serviços médicos na especialidade de cardiologia pediátrica 93902965613000199
R & S Care Serviços Médicos Sociedade Prestação de serviços na especialidade de otorrinolarinologia para pacientes do ambulatório e centro cirúrgico.

118222189629000164

Raia Drogasil S.a 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.

94761585865000151

Repress Distribuidora Ltda Fornecimento de medicamentos 127803948933000101
Rodrigues & Rodrigues Serviços Prestação de serviços técnicos na área de Radiologia Médica. 6005037418000197
Samtronic Indústria E Comércio Ltda Fornecimento de equipamentos para bomba de infusão, com disponilizadão de bombas de infusão em comodato 

1858426628000133

Sapra Landauer Servico de Assessoria E Prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações,com fornecimento mensal de dosímetros pessoais termoluminescentes, acondicionados em suporte e dosímetro padrão.

6450429810000136

Senior Sistemas Sa Serviço de licença de uso de software, cloud, suporte e atualização + implantação, gerenciamento e treinamento
76580680093000181

Servizi Brasil Terceirização Eireli - Epp Serviços de portaria com controladores de acesso e ascensorista. 91101497724000155
Siemens Healthcare Diagnósticos S.a Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e fornecimento de peças do tomógrafo.

33101449930000190

Siemens Ltda Licença de uso de software Syngo Dental para tomógrafo Somaton Spirit 37744013159000116
Sociedade Beneficente de Senhoras - Atender ao projeto de Escola de Transplantes do PROADI-SUS, ao qual consiste na capacitação de profissionais da área da saúde para realização de transplantes de fígado, intestinal e multivisceral para pacientes pediátricos, sendo disponibilizados 10 leitos. 

106961590410000124

Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes nos cursos de gradruação, pós garduação.
797-a50953959000110

Sodexo do Brasil Comercial Sa Fornecimento de produtos e insumos, bem como a produção e distribuição de refeições aos pacientes, residentes e acompanhantes de pacientes e funcionários.

102949930514000135

Statera Serviços Médicos Ltda - Me Prestação de serviços médicos na 103024999761000167
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especialidade de pediatria.

Suprisul Locação E Serviços Eireli Locação de totem interativo, modelo Totem 15 touch screen, modelo MD-085, conforme proposta Nº 4507083/18.
122201899546000199

T & F Saliture Serviços Médicos S/s Prestação de serviços médicos especialidade de otorrinolaringologia. 119104028349000192
Teclabel Soluções Industriais Ltda Locação emergencial de 01 impressora térmica de pulseira para atendiemnto ao pronto socorro.

120207114368000120

Telefônica Brasil S.a. Fornecimento de link da Internet 6802558157000162
Telsinc Comércio de Equipamentos de Locação de equipamentos de conectividade da marca CISCO. 51201096059000198
Telsinc Comércio de Equipamentos de Serviços especializados de manutenção dos equipamentos de conectividade da marca Cisco

35101096059000198

Thyssenkrupp Elevadores S.a. Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de dois elevadores da marca Thyssenkrupp.
1690347840000380

Ticket Servicos S/a. Disponibilização de Cartão RH - Ticket Restaurante. 69647866934000174
Ticket Servicos S/a. Prestação de serviços de implantação, organização e administração do sistema ticket alimentação - eletrônico.

8547866934000174

Ticket Servicos S/a. Prestação de serviços operacionais relacionados a distribuição de Vales Transporte. 8347866934000174
Ticket Servicos S/a. Prestação de serviços de implantação e gerenciamento do sistema ticket restaurante eletrônico.

8447866934000174

Trans Tour Enviar E Receber Ltda Prestação de serviços de entrega e coleta de pequenas cargas e volumes por meio de motocicletas, dotadas de baú, conforme legislação vigente, denominado serviços de "moto frete", com condutores devidamente habilitados e uniformizados, conforme legislação específica, portando comunicação móvel ( rádios ou celulares).

125304509995000171

Transrim Serviços Médicos Ltda Serviços médicos hospitalares na especialidade de Nefrologia Pediátrica, realizando hemodiálise móvel (no leito) infantil, avaliações e visitas a todos os pacientes internados nas dependências.

36902687397000167

Trovão Teodoro Ribeiro Serviços Médicos Prestação de serviços na área de endocrinologia para pacientes do ambulatório, enfermaria , pronto soscorro e UTI.
121921197484000180

Tva Vieira Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços na especialidade de pediatria para os pacientes da emergência. 120526559494000132
Uniplast - Unidade Avançada de Cirurgia Serviços em diagnóstico e tratamento de pacientes com mal formações craniofaciais 22202415951000157
Veluapa Clinica Medica Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria. 112528132995000163
Vita Sana Serviços Médicos S/s - Epp Prestação de serviços na especialidade de otorrinolaringologia para pacientes do ambulatório e centro cirúgico.

118128700861000100

Working Serviços Hospitalares Ltda - Me Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, doa esquipamentos: 04 Autoclaves, 01 termodesinfectadora e 01 Esterilizadora.

112019524342000139

W.t.c. Tecnologia Em Tratamento de Agua Locação de equipamentos, quais sejam, 1 catalizador eletroquímico, modelo P112 e 1 filtro automático, modelo A50, necessários para realização do tratamento da água na forma de abrandamento eletroquímico dos sistemas de troca de calor do equipamento de 

106619524939000183
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IRSSL - Relação de Contratos (CNPJ)
IRSSL - Hospital Menino Jesus

 Contratado Objeto do Contrato CódigoCNPJ
climatização, com monitoramento para atestar o funcionamento das máquinas  e a prestação de serviços de monitoramento e manutenção preventiva dos equipamentos de tratamento de água.

Total  (152)152
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