Despesas COVID-19

Forma de Contratação

Nome do contratado

Dispensa de Licitação,
Lei 13979/2020 art. 4º

WK Innovatis Soluções em
Serviços LTDA

Dispensa de Licitação,
Lei 13979/2020 art. 4º

YC Serviços LTDA

Dispensa de Licitação,
Lei 13979/2020 art. 4º
Dispensa de Licitação,
Lei 13979/2020 art. 4º
Dispensa de Licitação,
Lei 13979/2020 art. 4º
Dispensa de Licitação,
Lei 13979/2020 art. 4º
Dispensa de Licitação,
Lei 13979/2020 art. 4º

CNPJ

Ação

Prazo Contratual

Valor Total

Limpeza e desinfecção das ruas,
avenidas, paradas de ônibus e
87.152.203-001/81
áreas externas externas de
prédios do município

14/04/2020 à
13/06/2020

R$ 386.395,40

Limpeza técnica e conservação
29.299.347-0001/69 predial em ambiente hospitalar e
administrativo

01/07/2020 à
30/12/2020

R$ 356.985,75

Protetor facial e máscaras

compra

R$ 115.370,00

CTM Express Distrib.Medic. 07.657.571/0001/42
Democrata
Medic.Prod.Hospit.

09.468.387/0001-80

Álcool etílico, álcool 92.8 e água
sanitária

compra

R$ 36.343,00

Leonardo Bastos Clossi

14.520.450/0001-10

sabonete líquido

compra

R$ 7.360,00

L.A. Souza de Andrade

31.393.998/0001-65

Papel Toalha

compra

R$ 21.105,00

Cirurgica São Luis
Distrib.Medic.

31.940.937/0001-70

Insumos/máscaras respiratórias
e aventais

compra

R$ 396.000,00

Folha de pagamento
(informação da SMF)

Pagamento dos profissionais
da Secretaria da Saúde
ligados diretamente ao
88.000.914/0001-01
enfrentamento do COVID-19,
mês de março/2020

Linha de frente ao
enfrentamento do COVID-19

Março/2020

R$ 500.000,00

Folha de pagamento
(informação da SMF)

Pagamento dos profissionais
da Secretaria da Saúde
ligados diretamente ao
88.000.914/0001-01
enfrentamento do COVID-19,
mês de abril/2020

Linha de frente ao
enfrentamento do COVID-19

Abril/2020

R$ 250.000,00

Folha de pagamento
(informação da SMF)

Pagamento dos profissionais
da Secretaria da Saúde
ligados diretamente ao
88.000.914/0001-01
enfrentamento do COVID-19,
mês de maio/2020

Linha de frente ao
enfrentamento do COVID-19

Maio/2020

R$ 250.000,00
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Folha de pagamento
(informação da SMF)

Pagamento dos profissionais
da Secretaria da Saúde
ligados diretamente ao
88.000.914/0001-01
enfrentamento do COVID-19,
mês de junho/2020

Linha de frente ao
enfrentamento do COVID-19

Junho/2020

R$ 250.000,00

O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
Marqui Indústria e Comércio
alterações, Lei
Álcool etílico hidratado, teor
de Produtos de Limpeza
05.024.938/0001-65
13.979/2020, e vinculado
alcoólico 70%, apresentação gel
LTDA
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

Agosto/2020

R$ 25.600,00

O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei
GD Comércio de Produtos
13.979/2020, e vinculado
Saneantes LTDA
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

Álcool etílico 70% líquido

Agosto/2020

R$ 16.480,00

Óculos de Proteção

Agosto/2020

R$ 2.695,00

10.674.585/0001-89

O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei
Mastersul Equipamentos de
18.247.923/0001-05
13.979/2020, e vinculado
Segurança LTDA
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.
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O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei
13.979/2020, e vinculado
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

DL Distribuidora de
Medicamentos EIRELI

27.300.682/0001-04

Máscara de proteção
descartável PFF2

Agosto/2020

R$ 24.960,00

74.913.278/0001-96

Termômetro digital, medidor de
temperatura corporal via
infravermelho

Agosto/2020

R$ 8.890,00

O presente contrato é
Máscara cirúrgica tripla,
regido pela Lei 8.666/93
descartável, com filtragem antide 21 de junho de 1993 e
SAUBER MED COMÉRCIO
bacteriana de 95% ou mais, com
alterações, Lei
DE PRODUTOS MEDICO- 34.639.324/0001-96 clipe nasal, retangular, 14cm de
13.979/2020, e vinculado
HOSPITALARES
comprimento, com elástico para
aos termos da proposta
colocar atrás das orelhas, na cor
apresentada, relativa ao
branca
processo nº 11.904/2020.

Agosto/2020

R$ 67.000,00

O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei
13.979/2020, e vinculado
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

Agosto/2020

R$ 7.300,00

O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
Petineli Distribuidora de
alterações, Lei
Material Médico Hospitalar
13.979/2020, e vinculado
LTDA – SALUD BRASIL
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

A A Z SAÚDE Produtos
Médicos e Hospitalares
LTDA

Oxímetro de pulso compacto e
portátil adulto, peso 28g sem
pilhas, visor com led’s, desliga
automático após retirar do dedo,
17.238.455/0001-42
apresenta no painel a saturação
de oxigênio (SpO2), Frequência
Cardíaca (FC) e barra de
intensidade do pulso
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O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
DENTAL MED SUL
alterações, Lei
ARTIGOS
13.979/2020, e vinculado
ODONTOLÓGICOS LTDA
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

02.477.571/0001-47

Protetor facial, óptico, duplo lado
antiembaçante, lente não
refletiva com tamanho 33X24cm

Agosto/2020

R$ 12.970,00

O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei
13.979/2020, e vinculado
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

Oxímetro de pulso compacto e
portátil infantil, peso 25g sem
pilhas, o painel apresenta
saturação de oxigênio (SpO2),
92.690.486/0001-55
Frequência Cardíaca (FC), curva
pletismográfica e intensidade do
pulso, desliga automático após
retirar o dedo

Agosto/2020

R$ 11.200,00

Agosto/2020

R$ 7.268,00

Agosto/2020

R$ 12.400,00

SUL BRASILEIRA DE
RAIOS X LTDA

O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei
MAWED COMERCIAL LTDA 12.252.118/0001-96
13.979/2020, e vinculado
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.
O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei
13.979/2020, e vinculado
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

MED CARE Assistência
Domiciliar LTDA ME

Macacão Impermeável,
confeccionado em tecido não
tecido de polipropileno
microporoso respirável.
Tamanho G

Touca sanfonada cirúrgica,
confeccionada em tecido não
tecido (100% polipropileno),
21.877.744/0001-69
descartável, com elástico em
toda volta, cor branca, tipo touca
de banho. Gramatura 30G
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O presente contrato é
regido pela Lei 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei
BARTI UNIFORMES LTDA
19.484.309/0001-22
13.979/2020, e vinculado
ME
aos termos da proposta
apresentada, relativa ao
processo nº 11.904/2020.

Dispensa de Licitação,
Lei 13979/2020 art. 4º

Aguardando processo nº
15968/2020

aguardando

Macacão Impermeável,
confeccionado em tecido não
tecido de polipropileno
microporoso respirável.
Tamanhos P,M,G,GG, EXG

Agosto/2020

R$ 23.117,10

Contratação emergencial de
empresa para locação e
instalação de área de triagem na
unidades de saúde Luciana, São
Tomé, Planalto, Orieta, Águas
Claras, Capão da Porteira e
Itapuã

em análise

R$ 90.000,00

Atualizado em: 31/08/2020
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Mês

Fonte

Março

Federal

Março

Municipal

Abril

Federal

Abril

Federal

Abril

Estadual

Abril

Municipal

Maio

Municipal

Junho

Federal

Junho

Municipal

Julho

Federal

Julho

Federal

Julho

Estadual

Agosto

Federal

Legislação
Portaria MS
480/2020 e CIB RS
073/20
Câmara dos
Vereadores de
Viamão
Portaria 774/2020
do Ministério da
Saúde
Portaria 774/2020
do Ministério da
Saúde
Portaria SES 280 e
281/20
Câmara dos
Vereadores de
Viamão
Câmara dos
Vereadores de
Viamão
Lei complementar
173/2020
Banco do Brasil
(parcela 1/4)
Câmara dos
Vereadores de
Viamão
Portaria
1.666/2020 do
Ministério da
Saúde
Lei complementar
173/2020
Banco do Brasil
(parcela 2/4)
Portaria SES
506/2020
Portaria MS
1857/2020

Valor Recebido para
enfrentamento do COVID-19

Aplicação

Situação

R$ 761.369,85

Limpeza e desinfecção das ruas e Limpeza técnica e conservação predial em
ambiente hospitalar e administrativo

Já contratado

R$ 500.000,00

Pagamento de folha de pessoal da linha de frente ao enfrentamento do COVID-19

Já utilizado

R$ 401.207,50
R$ 692.183,12

Insumos/máscaras respiratórias, máscara de proteção, aventais, EPIS, termômetro,
oxímetro, Álcool etílico 70% gel, Álcool etílico 70% líquido, álcool 92.8,sabonete
líquido, papel toalha e água sanitária
Insumos/máscaras respiratórias, máscara de proteção, aventais, EPIS, termômetro,
oxímetro, Álcool etílico 70% gel, Álcool etílico 70% líquido, álcool 92.8,sabonete
líquido, papel toalha e água sanitária

Já comprado
Já comprado

R$ 100.000,00

Testes Rápidos para o COVID-19

Em elaboração

R$ 250.000,00

Pagamento de folha de pessoal da linha de frente ao enfrentamento do COVID-19

Já utilizado

R$ 250.000,00

Pagamento de folha de pessoal da linha de frente ao enfrentamento do COVID-19

Já utilizado

R$ 831.722,37

Estes valores deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento
da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, devendo ser dada a
Em elaboração
devida publicidade e evidenciada a correlação entre os valores não pagos com as
ações desenvolvidas

R$ 250.000,00

Pagamento de folha de pessoal da linha de frente ao enfrentamento do COVID-19

R$ 500.000,00

R$ 831.722,37

Já utilizado

Destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a
atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica,
a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do
Em elaboração
procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus - COVID 19,
previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a
definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia
do coronavírus.
Estes valores deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento
da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, devendo ser dada a
Em elaboração
devida publicidade e evidenciada a correlação entre os valores não pagos com as
ações desenvolvidas

R$ 11.000,00

Para ações de enfrentamento ao COVID-19 – Quilombola

Em elaboração

R$ 311.124,00

Combate à Covid 19 na Rede Básica de Ensino

Em elaboração
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Agosto

Agosto

Agosto

Junho

Agosto

Federal

Portaria
1.666/2020 do
Ministério da
Saúde

R$ 300.000,00

Federal

Portaria
1.666/2020 do
Ministério da
Saúde

R$ 200.000,00

Federal

Portaria
1.666/2020 do
Ministério da
Saúde

R$ 100.000,00

Federal

Lei complementar
173/2020
Banco do Brasil
(parcela3/4)

R$ 831.722,37

Federal

Portaria
1.666/2020 do
Ministério da
Saúde

R$ 875.144,67

Destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a
atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica,
a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do
Em elaboração
procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus - COVID 19,
previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a
definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia
do coronavírus.
Destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a
atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica,
a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do
Em elaboração
procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus - COVID 19,
previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a
definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia
do coronavírus.
Destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a
atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica,
a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do
Em elaboração
procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus - COVID 19,
previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a
definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia
do coronavírus.
Estes valores deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento
da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, devendo ser dada a
Em elaboração
devida publicidade e evidenciada a correlação entre os valores não pagos com as
ações desenvolvidas
Destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a
atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica,
a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do
Em elaboração
procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus - COVID 19,
previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a
definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia
do coronavírus.

Atualizado em: 31/08/2020
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