RELAÇÃO DOS CONTRATOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA SUZANO -SP
RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

NÚMERO DE
IDENTIFICAÇÃO

SEPARAR Produtos e Serviços
LTDA

03.184.220/0001-00

CTR 125/2020

AKITEM Comércio e Serviço EIRELI

21.746.614/0001-97

AKITEM Comércio e Serviço EIRELI

21.746.614/0001-97

OBJETO

VIGÊNCIA

TIPO

INÍCIO

TÉRMINO

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL

CONDIÇÃO DE PGTO

Prestação de serviços de fornecimento de gases medicinais e
locação e instalação de equipamentos de geradores,em
atendimento ao Hospital de Campanha de Suzano,São Paulo,no
combate ao COVID-19.

3

meses

30/4/2020

29/7/2020

Por medição

Por medição

Mediante emissão de nota fiscal de
serviço.

CTR 127/2020

A contratação de empresa especializada para locação com
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos
hospitalares, em atendimento ao Hospital de Campanha de
Suzano, SP,

3

meses

27/4/2020

27/7/2020

CTR 128/2020

A contratação de empresa especializada para fornecimento de
equipamentos, mobiliário e material de rouparia, em
atendimento ao Hospital de Campanha de Suzano,

3

meses

27/4/2020

27/7/2020

3

meses

27/4/2020

27/7/2020

Suprimix Comércio e Serviços
Ltda-EPP

17.252.363/0001-17

CTR 130/2020

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços técnicos de
Engenharia Clínica e manutenção preventiva, corretiva, preditiva
e calibração dos equipamentos médico hospitalares e rede de
gases medicinais.

Clinica Medica São Francisco
Mogi das Cruzes LTDA

21.941.817/0001-34

CTR 131/2020

Contrato é contratação de empresa especializada na execução de
gerenciamento e serviços médicos, por parte da CONTRATADA
através de seus representantes, prepostos e/ou empregados, que
serão executados no Hospital de Campanha de Suzano-SP,

6

meses

27/4/2020

27/10/2020

Qualy Service Assessoria em
Segurança do Trabalho LTDA

02.559.936/0001-82

CTR 133/2020

Prestação de serviços de consultoria em Medicina e Segurança
do Trabalho, sendo desenvolvido Programa Médico de Saúde
Ocupacional, em atendimento ao Hospital de Campanha de
Suzano.

3

meses

30/4/2020

29/7/2020

CAVIRELU Confecções e
Uniformes LTDA

21.854.560/0001-83

CTR 141/2020

Contratação de empresa especializada para aquisição de
conjunto e pijama hospitalar em atendimento ao Hospital de
Campanha de Suzano-SP .

1

mês

28/4/2020

28/5/2020

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Lavanderia
Hospitalar, compreendendo o recolhimento de enxoval
hospitalar, sua desinfecção, higienização, acomodação e entrega
cumulado com o fornecimento do enxoval e gestão do mesmo

3

meses

27/4/2020

27/7/2020

3

meses

27/4/2020

125.420,00 R$

após a emissão da Nota Fiscal,
376.260,00 através de depósito bancário em
conta fornecida pela LOCADORA
na Nota Fiscal

R$

551.136,00

Mediante depósito bancário de
titularidade da contratada
mencionada na nota fiscal emitida
após entrega da totalidade dos
materiais adquiridos .

R$

19.820,00 R$

59.460,00

Mediante emissão de nota
fiscal,deposito bancario

R$

373.000,00 R$

2.238.000,00

-

Mediante Nota Fiscal de Serviços e
através de depósito bancário ou
boleto bancário

Por medição

Mediante boletim de medição
atestado, e em até 30 dias após
emissão de Nota Fiscal, através de
deposito bancário.

-

Emissão de nota fiscal e pagamento
deposito bancário

Por medição

-

Por meio de transferência bancária,
boleto bancário e nota fiscal

27/7/2020

Por medição

Por medição

Mediante boletim de medição
atestado, e em até 30 dias após
emissão de Nota Fiscal, através de
deposito bancário.

Por medição

Por medição

A efetivação do pagamento dar-se-á
somente após a entrega da Nota
Fiscal, através de pagamento na
conta da CONTRATADA

Lavanderia Americana Suzano EIRELI

31.533.743/0001-50

CTR 154/2020

NUTRITO Comercial LTDA

18.704.654/0001-61

CTR 218/2020

D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA

20.762.941/0002-50

CTR 469/2020

Constitui objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de locação e higienização de enxoval para atendimento ao Hospital de
Campanha de Suzano, SP,

30

dias

29/6/2020

29/7/2020

CDZ Tecnologia Da Informação
LTDA

67.389.122/0001-92

CTR 334/2020

Contrato a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de implantação e suporte técnico de sistema de
saúde, em atendimento do Hospital de Campanha de Suzano,
São Paulo,

3

meses

1/5/2020

1/8/2020

Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços
de gestão e fornecimento de alimentação, englobando provisão
de gêneros alimentícios, manutenção corretiva e preventiva dos
equipamentos e utensílios, bem como limpeza de objetos
correlatos, em atendimento ao Hospital de Campanha de Suzano,
São Paulo, no combate ao COVID-19

R$

Por medição

$

$

61.500,00

38.000,00

$

114.000,00

O pagamento mensal deverá ser pago
a partir do primeiro mês subsequente
a implantação do sistema, mediante
apresentação de fatura acompanhada
de Nota Fiscal

