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990

Abmcgracan Consultoria E Desenvolvimento de Sistemas E Proce

01/07/2017

30/06/2018

Primeira parcela paga pela matriz no valor de R$ 50.346,59.

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.

1107

Amaral, Biazzo, Portela & Zucca - Sociedade de Advogados

01/11/2017

31/10/2019

Valor : R$ 10.000,00 mensais para atuação em até 280
processos ativos; R$ 15.000,00 mensais para atuação entre
281 até 350 processos ativos; R$ 20.000,00 mensais para
atuação entre 351 até 450 processos ativos; sendo que em
todos valores estão inclusos as despesas com deslocamento
e hospedagens.

Prestação de serviços advocatícios.

378

Amil Assistência Médica Internacional S.a

01/04/2018

05/04/2019

Valor conforme a quantidade de colaboradores.

Assistência Médica para os Colaboradores.

379

Amil Assitência Médica Internacional S.a

01/01/2013

01/01/2019

Valor conforme a quantidade de colaboradores.

Assitência médica para os colaboradores

360

As Informática Ltda

02/04/2013

01/04/2020

Valor mensal de R$ 98,00 por equipamento.

Locação de equipamentos de informática.

73

Banco Bradesco Sa

15/09/2008

14/09/2020

Sem ônus

Serviços Bancários de Folha de Pagamento, Net Empresa,
PagFor, Tributos.

92

Banco do Brasil

07/12/2009

06/12/2020

Sem ônus

Prestação de serviços bancários de Folha de pagamento, net
Empresa, pagfot e tributos.

775

Banco Itaú S.a.

15/06/2018

14/06/2022

772

Banco Itaú S.a.

01/01/2016

31/01/2021

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

1448

Bianca Pereira de Lima & Cia Ltda

02/01/2019

01/01/2020

Valor de R$ 90,00 por hora trabalhada, sendo que para visitas
presenciais terá um adicional de R$ 60,00, ou seja a primeira
hora será no valor de R$ 150,00 e as demais horas no valor de
R$ 90,00.

Prestação de serviços em consultoria especializada para apoio
no atendimento das demandas relacionadas as àreas de
Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação.

1420

C Conde Consultoria E Assessoria Ltda

01/12/2018

30/11/2019

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.

956

Catho Online Ltda.

15/05/2017

15/05/2019

Valor total de R$ 7.632,00 a ser realizado em 12 vezes sem
juros de R$ 636,00 cada parcela.

Recrutamento de recursos humanos, através da ferramenta
"Solução Recrutamento Perfeito da Catho"

1393

Catho Online Ltda.

20/10/2018

20/10/2019

Valor total de R$ 18.000,00 a ser realizado e, 12 parcelas fixas
mensais de R$ 1.500,0.

Recrutamento de recursos humanos, através da ferramenta
"Solução Recrutamento PCD"

364

Centro de Integração Empresa Escola - Ciee

22/04/2013

30/06/2021

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.
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355

Centro de Integração Empresa Escola - Ciee

20/04/2013

30/06/2021

R$ 60,00/ estudante. A partir de 01/03/2015 o valor mensal
será de R$ 65,00. A partir de 01/03/2016 o valor mensal R$ 72,
00

Realização de programa de estágio de estudantes

1034

Clinica de Alergia E Imunologia Dra Julia Vieira Eireli - Me

01/07/2017

30/06/2019

Valor de R$ 822,50 para o plantão de 6 horas diurnas de
Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria.
segunda a sexta-feira e plantão de 6 horas noturnas nas terças,
quartas e quintas-feiras e o valor de R$ 937,50 para o plantã
de 6 horas noturnas de segunda e sexta-feira e plantão diurno
e noturno no sábado e domingo.

1266

Controlid Industria, Comercio de Hardware E Serviço de Tecno

01/08/2018

31/07/2021

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

24/04/2017

24/04/2019

De acordo com a utilização.

Prestação de serviços de táxi.

1359

Cpgroup Latam Servicos Em Recursos Humanos Ltda

27/02/2019

26/02/2020

Valor total de R$ 120.00,00, sendo pago em 3 parcelas de R$
40.000,00. Ao final do processo de busca, mediante a
aceitação da carta oferta pelo executivo escolhido pela será
emitida uma quarta e última fatura de ajuste entre a diferença
dos honorários iniciais já faturados e 25% da remuneração total
bruta anual ofertada ao candidato.

Prestação de serviços de consultoria técnica especializada em
recrutamento e seleção de executivo para a alta gestão, no
tocante a posição de Diretor(a) Executivo(a).

1473

Danresa - Security Solutions Ltda

12/04/2019

11/04/2024

Valor recorrente de 60 meses pela Westcon Brasil (Contrato
IRSSL Nº 1471), através de nota de débio de locação.

Implantação e o fornecimento de suporte técnico em
equipamentos de informática

1167

Directsat Provedor de Acesso A Redes de Telecomunicações Eir

14/05/2018

13/05/2020

Valor mensal de R$ 2.850,00 mais a taxa de instalação no
valor de R$ 1.400,00 que será pago em parcela única.

Prestação de serviços de fornecimento e manutenção de 02
links de fibra óptica, com velocidade de 10 MB cada.

1139

Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli

24/06/2018

24/06/2020

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.

1416

Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli

30/10/2018

29/10/2019

Valor total de R$ 20.583,00, sendo esse valor rateado entre as
unidades e o 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.

1356

Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli

22/10/2018

21/10/2020

Valor de R$ 1.590,00 para a quantidade de 100 contas.

Prestação de serviços de disponibilização de contas de e-mail
Exchange Basic com 50 GB de espaço de cada conta.

1418

Directweb Tecnologia Em Informatica Eireli

30/11/2018

29/11/2019

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.

1211

Econet Editora Empresarial

26/04/2018

25/04/2019

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.

797-b

Escolas Padre Anchieta Ltda

28/03/2016

28/03/2021

Sem ônus

Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes no
ensino fundamental, médio e técnico.
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716

Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda.

22/10/2015

21/04/2020

Sem ônus

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

976

Global Empregos Ltda.

20/06/2017

19/06/2019

Taxa equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o salário
de admissão, com acréscimo dos encargos fiscais de 16,75%
(dezesseis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento)
sobre o total da nota fiscal.

Serviços de recrutamento e seleção de funcionários efetivos.

984

Global Serviços Ltda.

20/06/2017

19/06/2019

Valores mantidos de 14% (quatorze por cento), sobre a soma
total da remuneração bruta paga ao (a) trabalhador (a),
acrescido das despesas de encargos trabalhistas e
previdenciários, para o 1º termo aditivo.

Seleção e fornecimento de mão de obra temporária.

1160

H & K Serviços Medicos Ltda

22/01/2018

21/01/2019

Valor de R$ 650,00 por plantão efetivamente trabalhado, sendo
considerado por plantão de 25 exames realizados. Nos casos
em que a produção for superior a 25 exames serpa pago o
valor de R$ 25,00 por exame adicional.

Prestação de serviços médicos na realização de exames de
ultrassonografia obstétrica para a unidade de filantropia do
IRSSL.

294

Imatec Imagens E Tecnologia Ltda.

03/09/2012

03/09/2019

Valores constantes em tabela a este contrato, o faturamento é
de acordo com a utilização.

Serviços de organização e guarda de documentos

1274

Infojobs Brasil Atividades de Internet Ltda

20/07/2018

19/07/2019

Valor de R$ 16.596,00, onde será pago em 6 parcelas.

Prestação de serviços de recrutamento e seleção através da
plataforma PandaPé Lite Anual Lider.

1052

Jaqueline Pereira da Conceicao

01/08/2017

31/07/2019

Valor de R$ 650,00 por plantão efetivamente trabalhado, sendo
considerado por plantão de 25 exames realizados. Nos casos
em que a produção for superior a 25 exames, será pago o
valor de R$ 25,00 por exame adicional.

Prestação de serviços médicos na realização de exames de
ultrassonografia obstétrica para a unidade de Filantropia do
IRSSL.

505

Jmrh Assessoria de Informações Cadastrais Ltda - Me

15/09/2014

15/09/2019

Valor de R$ 10,50 por consulta.

Serviços de levantamento de informações cadastrais de
pessoas físicas.

1092

Jubilut Junior Sociedade de Advogados

23/10/2017

22/10/2019

Valor mensal e fixo de R$ 18.000,00 para esse contrato.

Prestação de serviços advocatícios na assessoria consultiva e
contenciosa trabalhista.

409

Lider Saúde Ocupacional Ltda

02/12/2013

25/11/2019

Valores de acordo com a Tabela constate a esse 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.

1440

Linkedin Ireland Unlimited Company

18/01/2019

17/01/2024

Pagamento total de $8.990,00

Licença de uso de software LINKEDIN.

475

Luandre Temporários Ltda

01/06/2014

31/05/2019

Conforme tabela constante no contrato.

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

1223

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. E Quiroga Advogados

20/09/2017

19/09/2022

Valor conforme tabela

Prestação de serviços jurídicos de consultoria mensal
relacionada à legislação atinente ao terceiro Setor, Consultivo
Tributário, Consultivo Tributário, Consultivo Societário pela
contratada à contratante.
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1127

Mauricio Augusto Ribeiro do Vale Melo Me

01/02/2018

31/01/2020

O valor será pago por tipo de cálculo: R$ 340,00 por cáculo
Prestação de serviços para realização de cálculos trabalhistas.
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.

1424

Mv Informática Nordeste Ltda.

27/08/2018

26/08/2020

Valor total de R$ 667.000,00 de Implantação sendo rateado: R$ Licença de uso e prestação de serviços de evolução
66.700,00 Matriz,R$ 200.100,00 AME e R$ 400.200,00 - HGG. tecnológica das soluções, adequação às legislações e suporte
Mais valores de Manutenção: R$ 5.418,75 - Matriz, R$ 16.256, do call center para o sistema de informação hospitalar
25 - AME e R$ 32.512,50 HGG

896

Nextel Telecomunicações Ltda

01/10/2016

01/10/2018

R$ 4.588,25 para os serviços + R$ 750,00 para aquisição dos
aparelhos = R$ 5.338,25 total mensal

Prestação de serviços deTelefônico Móvel Pessoal.

1053

Odontoprev S/a

01/02/2018

31/01/2020

De acordo com utilização e total de colaboradores incluso nos
planos

Prestação de Serviços referente operação de plano privado de
Assistência à Saúde - Plano Odontológico.

802

Oki Data do Brasil Informática Ltda

09/03/2016

09/03/2019

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.

1442

Prudential do Brasil Vida Em Grupo Sa

01/02/2019

21/01/2020

Valor de acordo com quantidade de colaboradores.

Seguro de vida para colaboradores

947

Raia Drogasil S.a

16/12/2016

15/12/2018

Desconto em folha de pagamento do colaborador.

Venda de produtos disponíveis em seu mix de produtos com
desconto de 15% nos medicamentos "tarjados marca" e
desconto de 25% nos medicamentos "tarjados genéricos" aos
colaboradores e débito em folha de pagamento.

765

Senior Sistemas Sa

17/12/2015

16/12/2019

Até Janeiro de 2017 valor total de R$ 21.952,31 a ser rateado
pelas unidades.
A partir de Fevereiro/2017 valor de R$ 22.830,38 a ser rateado
pelas unidades.

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

797-a

Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda

28/03/2016

28/03/2021

Sem ônus.

Concessão de descontos aos colaboradores e dependentes
nos cursos de gradruação, pós garduação.

178

Ticket Servicos S/a.

30/01/2017

29/01/2019

Taxa de administração de menos 1% do valor mensal. De
acordo com pedido mensal.

Disponibilização de Cartão RH - Ticket Restaurante.

82

Ticket Servicos S/a.

08/09/2008

31/12/2018

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.

81

Ticket Servicos S/a.

08/09/2008

31/12/2018

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.

80

Ticket Servicos S/a.

08/09/2008

31/12/2018

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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1240

Treasy Sistemas Ltda

01/06/2018

31/05/2019

Valor de R$ 26.654,00 pelos produtos licenciados que será
realizado em 03 pagamentos e pelo serviços de implantação o
valor será de R$ 3.600,00 pagos em 3 parcelas .

Fornecimento de plataforma para uso na criação de produtos e
serviços visando ao atendimento de seus usu´srios finais.

1437

Vagas Tecnologia de Software Ltda

15/02/2019

14/02/2020

Valor mensal de R$ 1.998,00.

Licença de uso do software VAGAS e-partner.

1051

Vitale - Serviços Médicos Ltda.

01/08/2017

31/07/2019

VValor 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.

Locação de Equipamento (itens no anexo)

Quantidade :
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