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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

Amaral, Biazzo, Portela & Zucca - Prestação de serviços advocatícios. 110713113349000181
As Informática Ltda Locação de até 50 computadores. 36062931548000102
Banco Bradesco Sa Serviços Bancários de Folha de Pagamento, Net Empresa, PagFor, Tributos. 7360746948000112
Banco do Brasil Prestação de serviços bancários de Folha de pagamento, net Empresa, pagfot e tributos. 9200000000000191
Banco Itaú S.a. Convênio de mútua cooperação com exclusividade da folha de pagamento dos colaboradores 

77260701190000104

C Conde & N Nunes Consultoria E Prestação de serviços de levantamento de dados dos contratos pendentes de regularização e homologação de fornecedores.
94622915756000101

Catho Online Ltda. Recrutamento de recursos humanos, através da ferramenta "Solução Recrutamento Perfeito da Catho"
95603753088000100

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 de Integração Empresa Escola - Realização de programa de estágio de estudantes 35561600839000155
Clinica de Alergia E Imunologia Dra Julia Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria. 103425434718000117
Cooperativa União Paulista de Serviços Prestação de serviços de táxi. 2659558411000140
Escolas Padre Anchieta Ltda Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes no ensino fundamental, médio e técnico.

797-b50934462000154

Faculdades Metropolitanas Unidas Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes nos cursos de graduação (10%) ,  pós graduação (20%) e extensão (20%)
71663063689000113

Global Empregos Ltda. Serviços de recrutamento e seleção de funcionários efetivos. 97608693411000111
Global Serviços Ltda. Seleção e fornecimento de mão de obra temporária. 98402364508000285
Imatec Imagens E Tecnologia Ltda. Serviços de organização e guarda de documentos 29496669460000186
Jaqueline Pereira da Conceicao Prestação de serviços médicos na realização de exames de ultrassonografia obstétrica para a unidade de Filantropia do IRSSL.

105213361786000114

Jmrh Assessoria de Informações Serviços de levantamento de informações cadastrais de pessoas físicas. 50508358484000157
Jubilut Junior Sociedade de Advogados Prestação de serviços advocatícios na assessoria consultiva e contenciosa trabalhista. 

109252840006000170

Kpmg Auditores Independentes Prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras que contempla o exercício de 2017 para a matriz e filiais
104957755217000129

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

Luandre Temporários Ltda Serviços de Recrutamento, Seleção e Administração de Pessoal. 5304144144000172
Luandre Temporários Ltda Serviços de recrutamento, triagem e seleção 47504144144000172
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de pessoal especializado no mercado de trabalho para realização de tarefas nas unidades.

Mauricio Augusto Ribeiro do Vale Melo Me Prestação de serviços para realização de cálculos trabalhistas. 112711953927000162
Metropolitan Life Seguros E Previdência Serviços em Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivos dos Colaboradores.

7602102498000129

Moraes de Souza Serviços Médicos Ltda Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia (visitas, avaliações, plantões, procedimento cirúrgico e realização de partos).

113324449637000128

Nextel Telecomunicações Ltda Prestação de serviços deTelefônico Móvel Pessoal. 89666970229000167
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 om a finalidade de impressão e produção de documentos.

80201619318000118

Perfil Auditores E Consultores Ltda - Epp Prestaçao de Serviços de Assessoria contábil e fiscal. 39403063318000100
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

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

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

Ticket Servicos S/a. Prestação de serviços de implantação, organização e administração do sistema ticket alimentação - eletrônico.
8247866934000174

Ticket Servicos S/a. Disponibilização de Cartão RH - Ticket Restaurante. 17847866934000174
Ticket Servicos S/a. Prestação de serviços de implantação e gerenciamento do sistema ticket restaurante eletrônico.

8047866934000174

Ticket Servicos S/a. Prestação de serviços operacionais relacionados a distribuição de Vales Transportes.
8147866934000174

Vitale - Serviços Médicos Ltda. Prestação de serviços médicos na realização de exames de ultrassonografia obstétrica ou ultrassonografia obstétrica morfológica para a unidade de Filantropia do IRSSl.

105112848541000153

Total  (39)39
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