
 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     1

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

Código de Aplicação .....................: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                                          

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

19.03.2020                                                                                                                          

     2020/000312  1105                      106 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            30.375,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Luva de Procedimento – P Luva de l                                                           

                                       átex com pó tamanho P. Luva para p                                                           

                                       rocedimento não cirúrgico (para us                                                           

                                       o hospitalar), tamanho pequeno. Co                                                           

                                       nfeccionada em látex de borracha n                                                           

                                       atural, superfície lisa, ambidestr                                                           

                                       a, não estéril, com pó bioabsorvív                                                           

                                       el. Embalagem contendo dados de id                                                           

                                       entificação do produto,  procedênc                                                           

                                       ia, responsável técnico, data de f                                                           

                                       abricação, prazo de validade, nº d                                                           

                                       e lote e registro da ANVISA.                                                                 

                                       Luva de Procedimento – M Luva de l                                                           

                                       átex com pó tamanho M. Luva para p                                                           

                                       rocedimento não cirúrgico (para us                                                           

                                       o hospitalar), tamanho médio. Conf                                                           

                                       eccionada em látex de borracha nat                                                           

                                       ural, superfície lisa, ambidestra,                                                           

                                        não estéril, com pó bioabsorvível                                                           

                                       . Embalagem contendo dados de iden                                                           

                                       tificação do produto,  procedência                                                           

                                       , responsável técnico, data de fab                                                           

                                       ricação, prazo de validade, nº de                                                            

                                       lote e registro da ANVISA.                                                                   

                                                           Total do Dia :                     30.375,00                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2020                                                                                                                          

     2020/000333  1105                       92 BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME             278,40   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : sapatilha descartavel. Confecciona                                                           

                                       da  em polipropileno na cor barnca                                                           

                                       , tipo bota, com elastico em toda                                                            

                                       a sua volta. dimensoes aproximadas                                                           

                                       : 32x36cm esticado, permitindo a c                                                           

                                       ompleta cobertura do calçado, com                                                            

                                       abertura de 24 cm na parte superio                                                           

                                       r. Embalagem contendo dado de iden                                                           

                                       tificação do produto, procedencia,                                                           

                                        responsavel tecnico, data de fabr                                                           

                                       icação, prazo de validade, nº d lo                                                           

                                       te e registro da Anvisa.                                                                     

     2020/000324  1105                     1428 JP . COM DE MAT. DESC. PROD. LIMPEZA E        11.700,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Papel Toalha Papel toalha interfol                                                           

                                       has 2 dobras. Composição: 100% cel                                                           

                                       ulose, sem perfume, de cor branca.                                                           

                                        Qualidade do papel: sem sujidade,                                                           

                                        homogênea, suave e macia, resiste                                                           

                                       nte, com boa absorção, isento de m                                                           

                                       ateriais estranhos (partículas len                                                           

                                       hosas, metálicas, fragmentos de ma                                                           

                                       teriais plásticos, entre outros).                                                            

                                       Embalagem contendo dados de identi                                                           

                                       ficação do produto, procedência, r                                                           

                                       esponsável técnico, data de fabric                                                           

                                       ação, prazo de validade e nº de lo                                                           



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     2

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000324                                                                                                                

                    Itens de Empenho : te.                                                                                          

     2020/000325  1104                     1428 JP . COM DE MAT. DESC. PROD. LIMPEZA E           923,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Sabonete Líquido p/ Banheiro Sabon                                                           

                                       ete líquido para banheiro. Galão d                                                           

                                       e 5L, com substâncias emolientes e                                                           

                                        hidratantes, hipoalergênico, para                                                           

                                        limpeza das mãos e pele, uso tópi                                                           

                                       co, não perecível. Embalagem conte                                                           

                                       ndo dados de identificação do prod                                                           

                                       uto, procedência, responsável técn                                                           

                                       ico, data de fabricação, prazo de                                                            

                                       validade e nº de lote.                                                                       

     2020/000323  1105                      764 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP                 4.390,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Papel Toalha Papel toalha interfol                                                           

                                       has 2 dobras. Composição: 100% cel                                                           

                                       ulose, sem perfume, de cor branca.                                                           

                                        Qualidade do papel: sem sujidade,                                                           

                                        homogênea, suave e macia, resiste                                                           

                                       nte, com boa absorção, isento de m                                                           

                                       ateriais estranhos (partículas len                                                           

                                       hosas, metálicas, fragmentos de ma                                                           

                                       teriais plásticos, entre outros).                                                            

                                       Embalagem contendo dados de identi                                                           

                                       ficação do produto, procedência, r                                                           

                                       esponsável técnico, data de fabric                                                           

                                       ação, prazo de validade e nº de lo                                                           

                                       te.                                                                                          

     2020/000326  1105                      106 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             8.100,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Alcool Etílico (250ml) Álcool etíl                                                           

                                       ico 70% (p/p), 77° GL, 70º INPM, a                                                           

                                       lmotolia com 250ml. Solução antiss                                                           

                                       éptica, uso externo. Embalagem con                                                           

                                       tendo dados de identificação do pr                                                           

                                       oduto, procedência, responsável té                                                           

                                       cnico, data de fabricação, prazo d                                                           

                                       e validade e nº de lote.                                                                     

                                       Alcool Etílico (100ml) Álcool etíl                                                           

                                       ico 70% (p/p), 77° GL, 70º INPM, a                                                           

                                       lmotolia com 100ml. Solução antiss                                                           

                                       éptica, uso externo. Embalagem con                                                           

                                       tendo dados de identificação do pr                                                           

                                       oduto, procedência, responsável té                                                           

                                       cnico, data de fabricação, prazo d                                                           

                                       e validade e nº de lote.                                                                     

     2020/000327  1105                      106 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            25.678,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Clorex Alcoólica 100ml Digliconato                                                           

                                        de clorexidina 0,5% solução alcoó                                                           

                                       lica, almotolia com 100ml. Uso ext                                                           

                                       erno. Embalagem contendo dados de                                                            

                                       identificação do produto, procedên                                                           

                                       cia, responsável técnico, data de                                                            

                                       fabricação, prazo de validade e nº                                                           

                                        de lote.                                                                                    

                                       Clorex Alcoólica (1L) Digliconato                                                            



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     3

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000327                                                                                                                

                    Itens de Empenho : de clorexidina 0,5% solução alcoól                                                           

                                       ica, frasco com 1.000ml. Uso exter                                                           

                                       no. Embalagem contendo dados de id                                                           

                                       entificação do produto, procedênci                                                           

                                       a, responsável técnico, data de fa                                                           

                                       bricação, prazo de validade e nº d                                                           

                                       e lote.                                                                                      

                                       Clorex Aquosa (100ml) Digliconato                                                            

                                       de clorexidina 0,2%, solução aquos                                                           

                                       a, almotolia com 100ml. Uso extern                                                           

                                       o. Embalagem contendo dados de ide                                                           

                                       ntificação do produto, procedência                                                           

                                       , responsável técnico, data de fab                                                           

                                       ricação, prazo de validade e nº de                                                           

                                        lote.                                                                                       

                                       Clorex Aquosa (1L) Digliconato de                                                            

                                       clorexidina 0,2% solução aquosa, f                                                           

                                       rasco com 1.000ml. Uso externo. Em                                                           

                                       balagem contendo dados de identifi                                                           

                                       cação do produto, procedência, res                                                           

                                       ponsável técnico, data de fabricaç                                                           

                                       ão, prazo de validade e nº de lote                                                           

                                       .                                                                                            

                                       Clorex Sabão (1L) Digliconato de c                                                           

                                       lorexidina 2%, solução com tensoat                                                           

                                       ivos, frasco com 1.000ml. Uso exte                                                           

                                       rno. Embalagem contendo dados de i                                                           

                                       dentificação do produto, procedênc                                                           

                                       ia, responsável técnico, data de f                                                           

                                       abricação, prazo de validade e nº                                                            

                                       de lote.                                                                                     

     2020/000329  1105                      106 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            11.262,60   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Luva de látex sem pó tamanho P. Lu                                                           

                                       va para procedimento não cirúrgico                                                           

                                        (para uso hospitalar), isenta de                                                            

                                       pó, tamanho pequeno. Confeccionada                                                           

                                        em látex de borracha natural, sup                                                           

                                       erfície lisa, ambidestra, não esté                                                           

                                       ril. Embalagem contendo dados de i                                                           

                                       dentificação do produto, procedênc                                                           

                                       ia, responsável técnico, data de f                                                           

                                       abricação, prazo de validade, nº d                                                           

                                       e lote e registro da ANVISA.                                                                 

                                       Luva de látex sem pó tamanho G. Lu                                                           

                                       va para procedimento não cirúrgico                                                           

                                        (para uso hospitalar), isenta de                                                            

                                       pó, tamanho grande. Confeccionada                                                            

                                       em látex de borracha natural, supe                                                           

                                       rfície lisa, ambidestra, não estér                                                           

                                       il. Embalagem contendo dados de id                                                           

                                       entificação do produto, procedênci                                                           

                                       a, responsável técnico, data de fa                                                           

                                       bricação, prazo de validade, nº de                                                           

                                        lote e registro da ANVISA.                                                                  

                                       Luva de Procedimento – G Luva de l                                                           

                                       átex com pó tamanho G. Luva para p                                                           

                                       rocedimento não cirúrgico (para us                                                           



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     4

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000329                                                                                                                

                    Itens de Empenho : o hospitalar), tamanho grande. Con                                                           

                                       feccionada em látex de borracha na                                                           

                                       tural, superfície lisa, ambidestra                                                           

                                       , não estéril, com pó bioabsorvíve                                                           

                                       l. Embalagem contendo dados de ide                                                           

                                       ntificação do produto,  procedênci                                                           

                                       a, responsável técnico, data de fa                                                           

                                       bricação, prazo de validade, nº de                                                           

                                        lote e registro da ANVISA.                                                                  

                                       Touca Elástica Sanfonada Touca san                                                           

                                       fonada branca. Descartável, materi                                                           

                                       al 100% polipropileno, com elástic                                                           

                                       o na volta toda por processo autom                                                           

                                       atizado. Anatômica e de fácil ajus                                                           

                                       te, hipoalérgica, unissex. Embalag                                                           

                                       em contendo dados de identificação                                                           

                                        do produto, procedência, responsá                                                           

                                       vel técnico, data de fabricação, p                                                           

                                       razo de validade, nº de lote e reg                                                           

                                       istro da ANVISA.                                                                             

     2020/000328  1105                     1429 RWS COMERCIAL EIRELLI                         32.077,50   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Álcool Gel Álcool gel  etílico 70%                                                           

                                        (v/v), 62,44° INPM, gel antissépt                                                           

                                       ico. Uso externo. Embalagem conten                                                           

                                       do dados de identificação do produ                                                           

                                       to, procedência, responsável técni                                                           

                                       co, data de fabricação, prazo de v                                                           

                                       alidade e nº de lote. Galões com 1                                                           

                                       3 kg.                                                                                        

                                                           Total do Dia :                     94.409,50                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.03.2020                                                                                                                          

     2020/000350  1105                       61 OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUI        10.183,75   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : OCULOS INCOLOR ANTI RISCO                                                                    

                                       PROTETOR FACIAL INCOLOR                                                                      

                                       MACACÃO BRANCO TIPO TYVEK COM CAPU                                                           

                                       Z E ELASTICO TAM: M,G E XG                                                                   

                                       ANULAÇAO PARCIAL, FALTA DO PRODUTO                                                           

                                                           Total do Dia :                     10.183,75                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2020                                                                                                                          

     2020/000353  1105                     1430 BUZZY COMERCIAL IMPORT. E EXPORTAÇÃO L        83.600,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Máscara Cirúrgica Tripla c/ Elásti                                                           

                                       co Máscara descartável, tripla cam                                                           

                                       ada, com elástico. Atóxica, hipoal                                                           

                                       érgica, 100% polipropileno, não in                                                           

                                       flamável, isenta de fibra de vidro                                                           

                                        e sem látex, EFB>/-95% eficácia d                                                           

                                       e filtragem. Embalagem contendo da                                                           

                                       dos de identificação do produto, p                                                           

                                       rocedência, responsável técnico, d                                                           

                                       ata de fabricação, prazo de valida                                                           

                                       de, nº de lote e registro da ANVIS                                                           

                                       A.                                                                                           

                                       ANULAÇAO TOTAL DO EMPENHO,DEVIDO D                                                           



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     5

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000353                                                                                                                

                    Itens de Empenho : A NÃO ENTREGA DO PRODUTO NO PRAZO                                                            

                                       ESTIPULADO.                                                                                  

                                                           Total do Dia :                     83.600,00                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2020                                                                                                                          

     2020/000368  1105                      643 FXLF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME                 979,75   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho :  70 unidades de adesivo plástico H                                                           

                                       igienização das mãos com água e sa                                                           

                                       bonete tamanho 210x297 mm                                                                    

                                       - 08 unidades de adesivo plástico                                                            

                                       Higienização das mãos com água e s                                                           

                                       abonete tamanho 148x297mm;                                                                   

                                       - 80 unidades de adesivo plástico                                                            

                                       Higienização das mãos com preparaç                                                           

                                       ão alcoólicas tamanho 210x297mm;                                                             

                                       - 05 unidades de adesivo plástico                                                            

                                       Higienização das mãos com preparaç                                                           

                                       ão alcoólicas 148x210mm;                                                                     

                                       - 80 unidades de adesivo plástico                                                            

                                       “Mãos limpas são mais seguras!” ta                                                           

                                       manho 210x297mm;                                                                             

                                       - 65 unidades de adesivo plástico                                                            

                                       “Etiqueta respiratória” tamanho 21                                                           

                                       0x297mm;                                                                                     

                                       - 02 banners de lona com brilho 28                                                           

                                       0g, com impressão colorida, tamanh                                                           

                                       o 500x900mm, com bastão e cordão.                                                            

                                                           Total do Dia :                        979,75                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.03.2020                                                                                                                          

     2020/000385  1105                     1437 PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEI         1.917,60   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Máscara descartavel.                                                                         

                                                           Total do Dia :                      1.917,60                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2020                                                                                                                          

     2020/000469  1104                     1259 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                8.592,80   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : ceftriaxona sódica 1 g, frasco amp                                                           

                                       ola pó liofilizado p/ solução inje                                                           

                                       tável, via de administração: admin                                                           

                                       istração : intravenosa e intramusc                                                           

                                       ular, uso adulto e pediátrico                                                                

                                       Metronidazol 5 mg/ml, frasco, sist                                                           

                                       ema fechado com 100 ml, solução in                                                           

                                       jetável, via de administração: int                                                           

                                       ravenoso, uso adulto e pediátrico                                                            

     2020/000397  1105                       92 BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME             407,28   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Lixeiras com capacidade para 30 li                                                           

                                       tros. Reforçada. Com pedal para ab                                                           

                                       ertura da tampa e suporte de aço g                                                           

                                       alvanizado. Cor branca                                                                       

     2020/000398  1108                      695 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             185.000,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : VENTILADOR NEONATAL BABYLOG VN500                                                            

                                       DRAGER                                                                                       



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     6

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

     2020/000465  1104                      133 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA         1.800,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Midazolam 15mg/3mL, solução injetá                                                           

                                       vel, para uso intramuscular, intra                                                           

                                       venoso e retal, ampola com 3 mL. P                                                           

                                       ara uso adulto e pediátrico.                                                                 

     2020/000467  1104                      133 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA         2.541,55   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : ampicilina sódica 500 mg, frasco a                                                           

                                       mpola pó p/ solução injetável, via                                                           

                                        de administração: intramuscular e                                                           

                                        intravenoso, uso adulto e pediátr                                                           

                                       ico                                                                                          

                                       cloridrato de cefepima 1 g, frasco                                                           

                                        ampola pó liofilizado p/ solução                                                            

                                       injetável, via de administração: i                                                           

                                       ntravenosa ou intramuscular, uso a                                                           

                                       dulto e pediátrico                                                                           

     2020/000468  1104                     1292 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA         7.587,50   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : claritromicina 500 mg, frasco-ampo                                                           

                                       la com pó Liofilizado , via de adm                                                           

                                       inistração: intravenosa, uso adult                                                           

                                       o                                                                                            

                                       Cloridrato de Moxifloxacino 1,6 mg                                                           

                                       /mL, bolsa plástica estéril de 250                                                           

                                        mL de solução para infusão, via d                                                           

                                       e admistração: endovenosa, uso adu                                                           

                                       lto.                                                                                         

     2020/000396  1105 076           2019   612 LUMAR COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS            354,40   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Termômetro clínico com visor  digi                                                           

                                       tal de facil visualização,uso axil                                                           

                                       ar e com faixa de medição de tempe                                                           

                                       rtaura 12 a 42 graus celsius, com                                                            

                                       bateria inclusa e livre de mercuri                                                           

                                       o, alerta sonoro ao final da mediç                                                           

                                       ão, indicador de bateria baixa, se                                                           

                                       nsor resistente à  agua. Embalagem                                                           

                                        resistente e individual.                                                                    

     2020/000400  1105 076           2019   612 LUMAR COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS             97,66   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Esfigmomanômetro adulto. Aparelho                                                            

                                       de pressão arterial. Característic                                                           

                                       as: alta precisão, composto de man                                                           

                                       ômetro aneróide, tipo relógio, mos                                                           

                                       trador graduado em mmHg com escala                                                           

                                        de 0 a 300 mm/hg; braçadeira em n                                                           

                                       ylon, fecho de velcro, resistente,                                                           

                                        flexível, que se molde facilmente                                                           

                                        ao braço, pera insulfladora de bo                                                           

                                       rracha vulcanizada com sistema de                                                            

                                       retorno em metal, com esfera de aç                                                           

                                       o inox de alta durabilidade; válvu                                                           

                                       la de metal altamente resistente c                                                           

                                       om regulagem de saída de ar sensív                                                           

                                       el, manguito de borracha vulcaniza                                                           

                                       da com duas saídas, sem emendas, d                                                           

                                       e alta durabilidade. Em conformida                                                           



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     7

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000400                                                                                                                

                    Itens de Empenho : de com o INMETRO e com as recomend                                                           

                                       ações contidas nas normas da ABNT                                                            

                                       no que couber.                                                                               

     2020/000401  1105 076           2019   612 LUMAR COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS            188,82   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Esfigmomanômetro adulto grande/obe                                                           

                                       so. Aparelho de pressão arterial.                                                            

                                       Características: com diâmetro de 3                                                           

                                       4cm até 52cm manual, de alta preci                                                           

                                       são, composto de manômetro aneróid                                                           

                                       e, tipo relógio, mostrador graduad                                                           

                                       o em mmHg com escala de 0 a 300 mm                                                           

                                       /hg; braçadeira em nylon, fecho de                                                           

                                        velcro, resistente, flexível, que                                                           

                                        se molde facilmente ao braço, per                                                           

                                       a insulfladora de borracha vulcani                                                           

                                       zada com sistema de retorno em met                                                           

                                       al, com esfera de aço inox de alta                                                           

                                        durabilidade; válvula de metal al                                                           

                                       tamente resistente com regulagem d                                                           

                                       e saída de ar sensível, manguito d                                                           

                                       e borracha vulcanizada com duas sa                                                           

                                       ídas, sem emendas, de alta durabil                                                           

                                       idade. Acondicionado em bolsa apro                                                           

                                       priada, embalagem individual. Em c                                                           

                                       onformidade com o INMETRO e com as                                                           

                                        recomendações contidas nas normas                                                           

                                        da ABNT no que couber.                                                                      

     2020/000413  1104                     1349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                   2.531,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, s                                                           

                                       olução injetável, para uso intrave                                                           

                                       noso, intramuscular, espinhal e pe                                                           

                                       ridural, em ampola com 2 ml em est                                                           

                                       ojo esterilizado . Para uso adulto                                                           

                                        e pediátrico.                                                                               

                                       Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, s                                                           

                                       olução injetável, para uso intrave                                                           

                                       noso, intramuscular, espinhal e pe                                                           

                                       ridural, em ampola com 5 mL. Para                                                            

                                       uso adulto e pediátrico.                                                                     

                                       Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, s                                                           

                                       olução injetável, para uso intrave                                                           

                                       noso, intramuscular, espinhal e pe                                                           

                                       ridural, em ampola com 10 ml em es                                                           

                                       tojo esterilizado . Para uso adult                                                           

                                       o e pediátrico.                                                                              

                                       Midazolam 5 ml/ ml, ampolas com 10                                                           

                                        mL, solução injetável, via de adm                                                           

                                       inistração: intramuscular, intrave                                                           

                                       noso e retal. Para uso adulto e pe                                                           

                                       diátrico.                                                                                    

                                       Anulação parcial por não haver nec                                                           

                                       essidade de reposição dos medicame                                                           

                                       ntos, acordado com fornecedores.                                                             

     2020/000466  1104                     1349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                  13.301,02   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : benzilpenicilina potássica 5.000.0                                                           



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     8

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000466                                                                                                                

                    Itens de Empenho : 00UI, pó injetável, via de adminis                                                           

                                       tração: intravenosa e intramuscula                                                           

                                       r, uso adulto e pediátrico                                                                   

                                       cefalotina sódica 1 g, frasco ampo                                                           

                                       la pó liofilizado p/ solução injet                                                           

                                       ável, via de administração: intrav                                                           

                                       enosa e intramuscular, uso adulto                                                            

                                       e pediátrico                                                                                 

                                       cloridrato de vancomicina 500mg, f                                                           

                                       rasco ampola c/ pó liofilizado, vi                                                           

                                       a de administração: intravenosa, u                                                           

                                       so adulto e pediátrico                                                                       

                                       meropeném 1 g, frasco-ampola com p                                                           

                                       ara solução injetável,via de admin                                                           

                                       istração: intravenosa, uso adulto                                                            

                                       e pediátrico acima 3 meses.                                                                  

                                       sulfato de gentamicina 20 mg/ml, a                                                           

                                       mpola c/ 1ml, solução injetável, v                                                           

                                       ia de administração: intramuscular                                                           

                                        e intravenosa, uso adulto e pediá                                                           

                                       trico                                                                                        

                                       sulfato de gentamicina 40 mg/ml, a                                                           

                                       mpola c/ 1ml, solução injetável, v                                                           

                                       ia de administração: intramuscular                                                           

                                        e via de administração: intraveno                                                           

                                       sa, uso adulto e pediátrico                                                                  

                                       budesonida 0,25mg/ml suspensão neb                                                           

                                       ulizadora estéril, frasco c/ 2ml,                                                            

                                       via de administração inalatória, u                                                           

                                       so adulto e pediátrico                                                                       

                                       succinato sódico de metilprednisol                                                           

                                       ona 125mg, frasco ampola c/ pó lio                                                           

                                       filizado para solução injetável +                                                            

                                       diluente em ampola c/ 2ml, via de                                                            

                                       administração: intramuscular e int                                                           

                                       ravenosa, uso adulto e pediátrico                                                            

                                       Levofloxacino 5 mg/mL, solução inj                                                           

                                       etável, bolsa 100ml, via de admini                                                           

                                       stração: endovenosa, uso adulto                                                              

                                                           Total do Dia :                    222.402,03                             

                                                           Total do Mes :                    443.867,63                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.04.2020                                                                                                                          

     2020/000475  1112                     1104 CESAR A MARTINS DA SILVA EIRELI                  361,30   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : ALCOOL 70 DINO GALAO 5LT                                                                     

                                       GALAO CLORO DINOVEX LIMPA PISO 5L                                                            

                                       HIPOCLORITO DE SODIO 5 LT                                                                    

                                       PA LIXO CABO LONGO                                                                           

                                       PALHA DE AÇO                                                                                 

                                       PANO XADREZ 38X60                                                                            

                                       RODO PLASTICO 40CM                                                                           

                                       VASSOURA MELARE                                                                              

     2020/000416  1105                     1441 D ABRUZZO & SILVA MATERIAIS DE CONSTRU           305,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : MASCARA RESPIRAVEL DOBRAVEL VALV 9                                                           

                                       822 PFF2 3M                                                                                  



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:     9

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

                                                           Total do Dia :                        666,30                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.2020                                                                                                                          

     2020/000474  1112                      777 BEIJA-FLOR TINTAS ARARAQUARA LTDA                238,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : REMOVEDOR PASTOSO MR                                                                         

                                       TRINCHA CONDOR 7003                                                                          

     2020/000489  1113                     1449 RONALDO COMPAROTTO ME                          3.411,70   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Materiais diversos para para a ins                                                           

                                       talação de divisórias para o setor                                                           

                                        de isolamento (UCINCA)e sala admi                                                           

                                       nistrativa de enfermagem (RECEPÇÃO                                                           

                                       )                                                                                            

                                                           Total do Dia :                      3.649,70                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2020                                                                                                                          

     2020/000477  1104                      196 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             3.632,80   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : amoxicilina sódica 1000 mg + clavu                                                           

                                       lanato de potássio 200 mg, frasco-                                                           

                                       ampola com pó injetável, via de ad                                                           

                                       ministração: intravenosa, uso adul                                                           

                                       to e pediátrico.                                                                             

                                       acetilcisteína 100mg/ml, ampola c/                                                           

                                        3ml, solução injetável, via de ad                                                           

                                       ministração: administração: intrav                                                           

                                       enosa, intramuscular e inalatória,                                                           

                                        uso adulto e pediátrico                                                                     

                                       cloridrato de prometazina 25mg/ml,                                                           

                                        ampola c/ 2ml, solução injetável,                                                           

                                        via de administração: intramuscul                                                           

                                       ar, uso adulto e pediátrico                                                                  

     2020/000476  1104                     1445 DROGAFONTE LTDA                                2.511,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Ciprofloxacino 2 mg/ml, frasco ou                                                            

                                       bolsa, sistema fechado com 100 ml,                                                           

                                        solução injetável, via de adminis                                                           

                                       tração: intravenoso, uso adulto e                                                            

                                       pediátrico.                                                                                  

     2020/000478  1104                      451 LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTD           148,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Mascara de proteção - 95 . Mascara                                                           

                                        de proteção PFF-2/N95 descartável                                                           

                                       , Utilizações: - Proteção das vias                                                           

                                        respiratórias dos trabalhadores d                                                           

                                       a área da saúde contra exposição d                                                           

                                       e agentes biológicoscausadores de                                                            

                                       tuberculose, rubéola, SRAG/SARS, v                                                           

                                       aricela, sarampo, gripes H1N1 e H5                                                           

                                       N1, etc; - Exposição de fumaças pr                                                           

                                       ovenientes de cirurgia a laser e e                                                           

                                       letrocautério; - Fumos, poeiras e                                                            

                                       névoas nas áreas de manutenção; -                                                            

                                       Oferece EFB - Eficiência de Filtra                                                           

                                       ção Bacteriológica > 99% e resistê                                                           

                                       ncia à penetração se sangue e outr                                                           

                                       os fluidos corpóreos . Embalagem c                                                           

                                       ontendo dados de identificação do                                                            

                                       produto, procedência, responsável                                                            



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:    10

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000478                                                                                                                

                    Itens de Empenho : técnico, data de fabricação, prazo                                                           

                                        de validade, nº de lote e registr                                                           

                                       o da ANVISA                                                                                  

     2020/000479  1104                      612 LUMAR COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS            286,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Sulfato de gentamicina 80 mg/2ml,                                                            

                                       ampola c/ 2ml, solução injetável,                                                            

                                       via de administração: intramuscula                                                           

                                       r e via de administração: intraven                                                           

                                       osa, uso adulto e pediátrico                                                                 

     2020/000485  1113                     1272 SUELI VIVEIROS MARCONDES                       3.411,70   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Materiais diversos para instalação                                                           

                                        de divisórias para o setor de iso                                                           

                                       lamento (UCINCA) e sala administra                                                           

                                       tiva de enfermagem (RECEPÇÃO)                                                                

                                       Empenho anulado por ter sido emiti                                                           

                                       do para fornecedor errado em 06/04                                                           

                                       /2020                                                                                        

     2020/000486  1115                     1272 SUELI VIVEIROS MARCONDES                       5.560,32   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Mão de obra para montagem de divis                                                           

                                       órias para setor de isolamento (UC                                                           

                                       INCA)e sala administrativa de enfe                                                           

                                       rmagem (RECEPÇÃO)                                                                            

                                                           Total do Dia :                     15.549,82                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.2020                                                                                                                          

     2020/000491  1105                       17 BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E         2.117,52   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Painel de gases KONEK P2 R2 Basic                                                            

                                       300x800mm                                                                                    

     2020/000490  1105                      394 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIR.E HOSP        21.682,02   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Trach Care Nº 06 Sistema fechado p                                                           

                                       ara aspiração traqueal nº 06. Sist                                                           

                                       ema fechado para aspiração traquea                                                           

                                       l pediátrico e neonatal em "Y", ad                                                           

                                       aptador de TE (2,5mm, 3,0mm, 3,5mm                                                           

                                       ). 6Fr/2mm de diâmetro externo, 12                                                           

                                       "/30,5cm de comprimento, esteriliz                                                           

                                       ado em radiação gama, de uso único                                                           

                                       . Embalagem contendo dados de iden                                                           

                                       tificação do produto, procedência,                                                           

                                        tipo de esterilização, responsáve                                                           

                                       l técnico, data de fabricação, pra                                                           

                                       zo de validade, nº de lote e regis                                                           

                                       tro da ANVISA.                                                                               

                                       Trach Care Nº 08 Sistema fechado p                                                           

                                       ara aspiração traqueal nº 08. Sist                                                           

                                       ema fechado para aspiração traquea                                                           

                                       l pediátrico e neonatal em "Y", ad                                                           

                                       aptador de TE (3,0mm, 3,5mm, 4,0mm                                                           

                                       ). 8Fr/2,6mm de diâmetro externo,                                                            

                                       14"/35,5cm de comprimento, esteril                                                           

                                       izado em radiação gama, de uso úni                                                           

                                       co. Embalagem contendo dados de id                                                           

                                       entificação do produto, procedênci                                                           
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 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000490                                                                                                                

                    Itens de Empenho : a, tipo de esterilização, responsá                                                           

                                       vel técnico, data de fabricação, p                                                           

                                       razo de validade, nº de lote e reg                                                           

                                       istro da ANVISA.                                                                             

                                       Filtro HME Filtro HME. Filtro para                                                           

                                        ventilação mecânica, transporte o                                                           

                                       u de procedimentos anestésicos que                                                           

                                        proporciona troca de calor e unid                                                           

                                       ade adequada ao paciente, filtraçã                                                           

                                       o eletrostática, eficiência de fil                                                           

                                       tragem bacteriana de 99,99%, efici                                                           

                                       ência de filtragem viral 99,99%, e                                                           

                                       ficiência de umidificação de 3,18m                                                           

                                       g a 500ml de volume corrente, resi                                                           

                                       stência de 2,02cm de H2O a 30l/m -                                                           

                                        5,19cm de H2O a 60l/m - 9,37cm de                                                           

                                        H2O a 90l/m, conexão circuito de                                                            

                                       22mm (fêmea) e 15mm (macho), conex                                                           

                                       ão paciente de 22mm (macho) e 15mm                                                           

                                        (fêmea), entrada para capnografia                                                           

                                        fêmea luer lock, volume de corren                                                           

                                       te de 150 a 1.500ml, espaço morto                                                            

                                       de 33ml, peso de 26g, ausente de l                                                           

                                       átex, traquéia c/ conexão de 22mm                                                            

                                       (fêmea), descartável. Embalagem co                                                           

                                       ntendo dados de identificação do p                                                           

                                       roduto, procedência, tipo de ester                                                           

                                       ilização, responsável técnico, dat                                                           

                                       a de fabricação, prazo de validade                                                           

                                       , nº de lote e registro da ANVISA.                                                           

                                                                                                                                    

                                       Hygroboy Filtro HME e umidificador                                                           

                                        respiratório com conector mount.                                                            

                                       Filtro antibacteriano/viral 99,99%                                                           

                                        para sistemas de ventilação, uso                                                            

                                       neonatal e pediátrico, eletrostáti                                                           

                                       co, hidrofóbico e higroscópico, es                                                           

                                       téril em óxido de etileno, volume                                                            

                                       corrente de 75 a 300ml, espaço mor                                                           

                                       to (com traqueinha ou espaço morto                                                           

                                       ) de 31ml, 21g, filtro de conexão                                                            

                                       capnográfico, livre de látex, emba                                                           

                                       lado unitariamente, descartável, n                                                           

                                       ão perecível. Embalagem contendo d                                                           

                                       ados de identificação do produto,                                                            

                                       procedência, responsável técnico,                                                            

                                       data de fabricação, prazo de valid                                                           

                                       ade, nº de lote e registro da ANVI                                                           

                                       SA.                                                                                          

                                       Hygrobaby Filtro e umidificador re                                                           

                                       spiratório. Filtro antibacteriano/                                                           

                                       viral 99,99% para sistemas de vent                                                           

                                       ilação, uso neonatal e pediátrico,                                                           

                                        eletrostático, hidrofóbico e higr                                                           

                                       oscópico, estéril em óxido de etil                                                           

                                       eno, volume corrente de 30 a 100ml                                                           

                                       , espaço morto de 10ml, 9g, filtro                                                           

                                        de conexão capnográfico, livre de                                                           



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:    12

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000490                                                                                                                

                    Itens de Empenho :  látex, embalado unitariamente, de                                                           

                                       scartável, não perecível. Embalage                                                           

                                       m contendo dados de identificação                                                            

                                       do produto, procedência, responsáv                                                           

                                       el técnico, data de fabricação, pr                                                           

                                       azo de validade, nº de lote e regi                                                           

                                       stro da ANVISA.                                                                              

     2020/000494  1105                      451 LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTD           465,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Mascara de Proteção-95. Máscara de                                                           

                                        proteção PFF-2 / N95. Sem válvula                                                           

                                       , descartável. Utilizações:  - Pro                                                           

                                       teção das vias respiratórias dos t                                                           

                                       rabalhadores da área da saúde cont                                                           

                                       ra exposição de agentes biológicos                                                           

                                       causadores de tuberculose, rubéola                                                           

                                       , SRAG/SARS, varicela, sarampo, gr                                                           

                                       ipes H1N1 e H5N1, etc; - Exposição                                                           

                                        de fumaças provenientes de cirurg                                                           

                                       ia a laser e eletrocautério; - Fum                                                           

                                       os, poeiras e névoas nas áreas de                                                            

                                       manutenção; - Oferece EFB - Eficiê                                                           

                                       ncia de Filtração Bacteriológica >                                                           

                                        99% e resistência à penetração de                                                           

                                        sangue e outros fluidos corpóreos                                                           

                                       . Embalagem contendo dados de iden                                                           

                                       tificação do produto, procedência,                                                           

                                        responsável técnico, data de fabr                                                           

                                       icação, prazo de validade, nº de l                                                           

                                       ote e registro da ANVISA.                                                                    

                                                           Total do Dia :                     24.264,54                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.04.2020                                                                                                                          

     2020/000497  1105                     1451 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇ        46.000,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Máscara descartável com modelador                                                            

                                       nasal em TNT 40, com elástico, Ató                                                           

                                       xica, hipoalérgica                                                                           

     2020/000496  1105                     1450 VIERGE CONFECÇÕES LTDA                       210.000,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Máscara descartávelem TNT                                                                    

                                                           Total do Dia :                    256.000,00                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.04.2020                                                                                                                          

     2020/000506  1105                      507 CARLOS A.F. LUIZ ARARAQUARA - ME               1.294,82   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Gaveteiro de material plástico, co                                                           

                                       m 4 gavetas e rodas para facilitas                                                           

                                        a locomoção, cor transparente. Al                                                           

                                       tura com rodas 85cm. Medidas do ga                                                           

                                       veteiro sem rodas: altura 80xlargu                                                           

                                       ra 37,0 profundidade=37,0cm. Medid                                                           

                                       as internas de cada gaveta: altura                                                           

                                        17,0xlargura 30,0x profundidade 3                                                           

                                       5cm.                                                                                         

                                       Lixeira plástica, quadrada, com ta                                                           

                                       mpa, acionamento por pedal, toda e                                                           

                                       m plástico. Capacidade de 50 litro                                                           



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:    13

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

         2020/000506                                                                                                                

                    Itens de Empenho : s. Medidas:A72cm x L44cm x P33cm                                                             

                                       Caixas organizadora de cor transpa                                                           

                                       rente com capacidade de 210 litros                                                           

                                       . Dim: 125x80x410mm com travas lat                                                           

                                       erais                                                                                        

                                                           Total do Dia :                      1.294,82                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.04.2020                                                                                                                          

     2020/000522  1113                     1456 CARNIEL & ROCHA CARNIEL LTDA                  12.610,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Reparo dos pisos da UCINCA/UCINCO                                                            

                                       E CC                                                                                         

     2020/000518  1105                      200 PROTEC EXPORT IND, COM, IMP. E EXP. DE         1.987,35   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Aspirador para rede canalizada. Va                                                           

                                       cuômetro de 500ml em vidro. MAteri                                                           

                                       al que transforma a pressão positi                                                           

                                       va em negativa gerando vácuo. Tamp                                                           

                                       a injetada em nylon com inserto de                                                           

                                        metal, manômetro de 0 a 30 Hg. Bo                                                           

                                       tão de controle do fluxo de aspira                                                           

                                       ção, bico de sucção e bóia de segu                                                           

                                       rança. Frasco coletor autoclavável                                                           

                                       . Conexão padrão ABNT NBR 11906.                                                             

                                                           Total do Dia :                     14.597,35                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.04.2020                                                                                                                          

     2020/000558  1113                     1118 DECOLORES MATS P/CONSTR ARARAQUA LTDA          1.400,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Espátulas de ferro                                                                           

                                       Trincha de 4cm                                                                               

                                       Trincha de 2cm                                                                               

                                       Rolo de espuma pequeno 9cm                                                                   

                                       Rolo de espuma médio de 15cm                                                                 

                                       Rolo de lã grande                                                                            

                                       Fita crepe larga                                                                             

                                       Caçamba para pintura 10 litros                                                               

                                       Lata de 18 litros de látex erva do                                                           

                                       ce "suvinil"                                                                                 

                                       Lixa 100 de lona                                                                             

                                       Desempenadeira plástica para reboc                                                           

                                       o                                                                                            

                                       Spray fosco preto                                                                            

                                       Spray brilhante preto                                                                        

     2020/000534  1105                     1450 VIERGE CONFECÇÕES LTDA                        42.000,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Avental Descartável c/ Punho de Ma                                                           

                                       lha (CCIH). Avental Descartável c/                                                           

                                       Punho de malha ou elástico, com ab                                                           

                                       ertura nas costas, fechamento por                                                            

                                       tira ou velcro, impermeável, com g                                                           

                                       ramatura de 60gramas, em material                                                            

                                       de polipropileno 100%, na cor bran                                                           

                                       ca e de comprimento não menor que                                                            

                                       1,15m, com registro na ANVISA                                                                



 Estado de São Paulo                       Empenhos Emitidos                                  14 de Maio de 2020        Folha:    14

 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

                                                           Total do Dia :                     43.400,00                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.04.2020                                                                                                                          

     2020/000535  1105                      728 IND E COM DE COLÇHÕES ORTHOVIDA LTDA -           239,80   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Colchão com material de espuma em                                                            

                                       poliuretano e com revestimento de                                                            

                                       mterial plástico (PVC) resistente                                                            

                                       e lavável com aplicação com ziper                                                            

                                       e proteção contra fungos, levedura                                                           

                                       s e ácaros. Com as seguintes medid                                                           

                                       as: Comprimento: 1,19m; Largura:0,                                                           

                                       54m; Altura 10cm                                                                             

                                                           Total do Dia :                        239,80                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2020                                                                                                                          

     2020/000561  1105                      471 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA                     2.700,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Filtro expiratório neonatal com dr                                                           

                                       eno bacteriológico (DAR)descartáve                                                           

                                       l para uso em ventilador mecânico                                                            

                                       Puritan Bennett 840. Peça DAR núme                                                           

                                       ro  351P19005(nºencomenda da peça                                                            

                                       4-076408-00)                                                                                 

     2020/000643  1115                     1459 ELIAZAR VICENTE                                  650,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : instalaçao e monategm de 3 divisor                                                           

                                       ias com ferragens e aluminios novo                                                           

                                       s                                                                                            

     2020/000562  1112                      106 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             1.663,50   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Desinfetante de nivel intermediári                                                           

                                       o indicado para limpeza e desinfec                                                           

                                       ção de superfícies fixas e artigos                                                           

                                        não criticos, composto por Quater                                                           

                                       nário de amônio de ultima geração                                                            

                                       e cloridratode polihexametileno Bi                                                           

                                       guanida                                                                                      

                                                           Total do Dia :                      5.013,50                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.04.2020                                                                                                                          

     2020/000591  1112                     1471 HYGIBRAS COM DE PROD DE HIGIENE E SERV           772,72   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Desinfetante de nivel intermediári                                                           

                                       o indicado para limpeza e desinfec                                                           

                                       ção de superfícies fixas e artigos                                                           

                                        não criticos, composto por Quater                                                           

                                       nário de amônio de ultima geração                                                            

                                       e cloridrato de polihexametileno B                                                           

                                       iguanida                                                                                     

     2020/000592  1104                     1349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                   3.730,80   1  MATERIAL FARMACOLOGICO 

                    Itens de Empenho : Azitromicina di-hidratada 500 mg c                                                           

                                       omprimidos, via de administração o                                                           

                                       ral, para uso adulto e pediátrico.                                                           

                                       Amoxicilina 875mg/Acido clavulanat                                                           

                                       o 125mg comprimido uso adulto e pe                                                           

                                       diátrico                                                                                     
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 FUNGOTA                                   Ordinário/Global/Estimativa                                                          

Unidade Gestora .........................: Fundação Gota de Leite                                                                   

Data Inicial de Emissão .................: 19.03.2020                                                                               

Data Final de Emissão ...................: 14.05.2020                                                                               

                                                                                                                                    

Data    Empenho  Desp. P.Compra      Ano    Credor                                                Valor Cat. Objeto da Despesa      

                                                           Total do Dia :                      4.503,52                             

                                                           Total do Mes :                    369.179,35                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.05.2020                                                                                                                          

     2020/000621  1105                     1475 AILTON DONIZETE DIAS LINO ME                  28.400,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Avental de manga longa confecciona                                                           

                                       do em TNT                                                                                    

     2020/000624  1112                      777 BEIJA-FLOR TINTAS ARARAQUARA LTDA                675,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Galão de limpa pedra                                                                         

                                       Removedor pastoso                                                                            

     2020/000618  1104                      133 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA         7.500,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Mascara de Proteção Respiratória P                                                           

                                       FF2. Máscara de proteção respirató                                                           

                                       ria válvula, grau de eficiência PF                                                           

                                       F2.                                                                                          

                                                           Total do Dia :                     36.575,00                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2020                                                                                                                          

     2020/000641  1105                      417 AUTO SUTURE  DO BRASIL LTDA                    1.400,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL DES                                                           

                                       CARTÁVEL, com tampa para linha de                                                            

                                       pressão em PVC com condensador, co                                                           

                                       mprimento 160cm, conexões 22/15 M                                                            

                                       e estéril                                                                                    

                                       CIRCUITO RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO D                                                           

                                       ESCARTÁVEL,em PVC, comprimento 120                                                           

                                       cm, conexões 22/15M e estéril                                                                

     2020/000637  1105                      394 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIR.E HOSP         7.250,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : Trach Care Nº 12 Sistema fechado p                                                           

                                       ara aspiração traqueal nº12. Siste                                                           

                                       ma fechado para aspiração traqueal                                                           

                                       . 12Fr/4,0mm de diâmetro externo,                                                            

                                       54cm de comprimento, esterilizado                                                            

                                       em radiação gama, de uso único. At                                                           

                                       óxico, feito em PVC, estéril a óxi                                                           

                                       do de etileno, livre de látex. Emb                                                           

                                       alagem contendo dados de identific                                                           

                                       ação do produto, procedência, tipo                                                           

                                        de esterilização, responsável téc                                                           

                                       nico, data de fabricação, prazo de                                                           

                                        validade, nº de lote e registro d                                                           

                                       a ANVISA.                                                                                    

                                                           Total do Dia :                      8.650,00                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2020                                                                                                                          

     2020/000644  1165                     1479 RM LOCAÇAO DE CAÇAMBAS ARARAQUARA LTDA           500,00   1  PLANO E  CONTINGENCIA- 

                    Itens de Empenho : LOCAÇAO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA D                                                           

                                       E DESCARTE DE PISO DEVIDO ADEQUAÇA                                                           

                                       O PARA ATENDIMENTO PARA PACIENTES                                                            

                                       DO COVID-19                                                                                  

                                                           Total do Dia :                        500,00                             

                                                           Total do Mes :                     45.725,00                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                           Total Geral .:                    858.771,98                             


