Documento em cumprimento ao Comunicado SDG n. 18/2020 do TCE "Transparência dos
Atos, Receitas e Despesas destinados ao enfrentamento do Corona vírus"
Processo administrativo: PC 638.20
Fornecedor: Belive Medical Produtos Médicos Hospitalares LTDA
Inscrição CNPJ: 32.757.824/0001-05
Produto adquirido: Máscara Cirúrgica descartável de tecido não tecido, com clip nasal e pregas horizontais e
tiras de amarra. Aquisição de 60 pacotes contendo 50 unidades cada (total de 3.000 unidades), ao custo de
R$ 3,90 (Três reais e noventa centavos) por unidade, totalizando o valor de R$ 11.700,00 (Onze mil e
setecentos reais) conforme NFE nº 43; na data de 26 de março de 2020.
Destinação: Paramentação da equipe presente durante o funcionamento das atividades ambulatoriais.
Processo administrativo: PC 639.20
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Produto adquirido: Álcool etílico 70% líquido saneante, embalagem contendo 1 litro. Aquisição de 72 Litros de
álcool líquido saneante em concentração de 70% (total de 72 frascos contendo 1 litro cada), ao custo de R$
7,60 (Sete reais e sessenta centavos) por unidade, totalizando o valor de R$ 547,20 (Quinhentos e quarenta e
sete reais e vinte centavos) conforme NFE nº 1.278.545; na data de 31 de Março de 2020.
Destinação: Desinfecção e antissepsia das mãos e superfícies em geral.
Processo administrativo: PC 643.20
Fornecedor: Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares
CNPJ: 08.231.731/0001-93
Produto adquirido: Máscara Descartável de material não tecido, proteção de contaminantes presentes na
atmosfera sob forma de aerossóis tipo PFF-2 c/ válvula, segundo disposições gerais da RDC Nº 356/20 de 23
de março de 2020 emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Aquisição: 3 caixas de
máscaras descartáveis com proteção PFF-2, contendo 10 unidades cada uma (total de 30 unidades de
máscaras), ao custo de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) por unidade, totalizando o valor de R$ 1.440,00 (Mil
quatrocentos e quarenta reais) conforme NFE nº 57.182; na data de 01 de Abril de 2020.
Destinação: Paramentação de profissionais de saúde cujo risco de exposição a agentes biológicos em forma
de aerossóis durante realização de atendimento que seja necessário acessar vias aéreas durante o
procedimento.
Processo administrativo: PC 646.20
Fornecedor: Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos
CNPJ: 11.206.099/0001-07
Produto adquirido: Cloreto de Suxametônio 100 mg (pó). Aquisição: 29 fracos-ampola do princípio ativo em
forma de pó, de infusão intravenosa, ao custo de R$ 19,50 (Dezenove reais e cinquenta centavos) por unidade,
totalizando o valor de R$ 565,50 (Quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) conforme NFE nº
429.844; na data de 07 de Abril de 2020.
Destinação: Produto relacionado ao protocolo de emergência da unidade ambulatorial, em caso de pacientes
que necessitem de intubação traqueal durante cirurgia ou ventilação mecânica.
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Documento em cumprimento ao Comunicado SDG n. 18/2020 do TCE “Transparência dos
Atos, Receitas e Despesas destinados ao enfrentamento do Corona Vírus”
Processo administrativo: PC 690.2.20
Fornecedor: Peronti Suplementos Industriais Ltda
Inscrição CNPJ: 67.567.339/0001-45
Produto adquirido: Galão de arremate preto e perfil U.
Destinação: Instalação de barreira de proteção do setor oftalmológico.
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