
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MENDES

FUNDO MUN. DE SAUDE DE MENDES

Nota de Empenho

Ordinário

Nº do empenho :

Data:

Total ( B ) :                   

Valor do empenho : 

Saldo ( A - B ) :             

802.673,00

41.750,00

286.900,00

328.650,00

0,00

Empenhos anteriores : 

Valor Anulado:

Suplementações:

Anulações:

Total ( A ) :           

07

000088

1.128

3.3.90.30.99.00.00.00.0106

Órgão:

Unidade:

Funcional:

Projeto/Atividade:

Elemento:

Código reduzido:  

C.N.P.J.: 12.014.954/0001-32 Processo : 

Município: Mendes

Cidade:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

EST DO MENDANHA, 01340, SAL 201 Rio de Janeiro RJ

Credor:

Endereço: UF:

474.023,00

574/20

2569 DOLLARFARMA MATERIAIS MEDICOS EIRELI

37.471.001/0001-24C.N.P.J.: 

Banco: Agência: 2121750000Fone:

07.01

10.301.0028

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES

Ações de Saúde

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL CORONAVIRUS

-

-

-

-

-

0,00

Dotação Inicial:

802.673,00

0,00

Rio de Janeiro

24/09/2020

Conta Corrente: Fax:

Valor UnitárioQuantidadeUnidadeItem Valor Total

Outros Materiais de Consumo

Descrição

Cód. Detalham.: 0 -  Sem detalhamento das destinações de recursos

3821/2020

200,000cx9 35,0000 7.000,00Luva de procedimento, descartável em látex cx c/100 und G

200,000GL10 40,0000 8.000,00Hipoclorito de sódio 1% cloro ativo, 5l

100,000UND11 32,0000 3.200,00Sabonete líquido erva doce 5 litros

100,000pct12 18,0000 1.800,00Toalha de papel interfolhado, branco, de primeira qualidade, para toalheiro,
Formato aproximado de 23 x 27cm, pacote com no mínimo 1000 folhas.

20,000UND13 200,0000 4.000,00Termômetro digital infravermelho de testa

50,000UND14 100,0000 5.000,00Macacão confeccionado em não tecido Tyvec, em 100% polietileno de alta
densidade, com tratamento anti-estático. Com fechamento frontal em zíper
até a altura do queixo, oferecendo maior proteção, melhor ajuste das
máscaras respiratórias e maior facilidade em colocar e retirar a vestimenta.
Elástico nos punhos, tornozelos, capuz e costa, para melhorar ajuste na
estrutura física do usuário. Reforço no cavalo, permitindo maior liberdade de
movimentos. Costura simples. Indicado para operações onde exista o risco
de contaminação com partículas secas e úmidas maiores que 0,5 micron,
tóxicas ou alergênicas. O produto também é destinado à proteção do
material que está sendo fabricado contra partículas e sujeiras, uma vez que
Tyvek não solta fiapos. Essa vestimenta cria barreira de proteção contra
agentes químicos, ou seja, protege os trabalhadores de contato com
substâncias químicas irritantes, nocivas, tóxicas ou corrosivas. Essas
substâncias podem penetrar no organismo através de poeiras, fumos,
gases, névoas, neblinas, vapores e também, em forma líquida. - CA:
Certificação de Aprovação 9571. Tamanho M

50,000UND15 125,0000 6.250,00Macacão confeccionado em não tecido Tyvec, em 100% polietileno de alta
densidade, com tratamento anti-estático. Com fechamento frontal em zíper
até a altura do queixo, oferecendo maior proteção, melhor ajuste das
máscaras respiratórias e maior facilidade em colocar e retirar a vestimenta.
Elástico nos punhos, tornozelos, capuz e costa, para melhorar ajuste na
estrutura física do usuário. Reforço no cavalo, permitindo maior liberdade de
movimentos. Costura simples. Indicado para operações onde exista o risco
de contaminação com partículas secas e úmidas maiores que 0,5 micron,
tóxicas ou alergênicas. O produto também é destinado à proteção do
material que está sendo fabricado contra partículas e sujeiras, uma vez que
Tyvek não solta fiapos. Essa vestimenta cria barreira de proteção contra
agentes químicos, ou seja, protege os trabalhadores de contato com
substâncias químicas irritantes, nocivas, tóxicas ou corrosivas. Essas
substâncias podem penetrar no organismo através de poeiras, fumos,
gases, névoas, neblinas, vapores e também, em forma líquida. - CA:
Certificação de Aprovação 9571. Tamanho EXG
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FUNDO MUN. DE SAUDE DE MENDES

FUNDO MUN. DE SAUDE DE MENDES

Nota de Empenho

Ordinário

Nº do empenho :

Data:

Total ( B ) :                   

Valor do empenho : 

Saldo ( A - B ) :             

802.673,00

41.750,00

286.900,00

328.650,00

0,00

Empenhos anteriores : 

Valor Anulado:

Suplementações:

Anulações:

Total ( A ) :           

07

000088

1.128

3.3.90.30.99.00.00.00.0106

Órgão:

Unidade:

Funcional:

Projeto/Atividade:

Elemento:

Código reduzido:  

C.N.P.J.: 12.014.954/0001-32 Processo : 

Município: Mendes

Cidade:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

EST DO MENDANHA, 01340, SAL 201 Rio de Janeiro RJ

Credor:

Endereço: UF:

474.023,00

574/20

2569 DOLLARFARMA MATERIAIS MEDICOS EIRELI

37.471.001/0001-24C.N.P.J.: 

Banco: Agência: 2121750000Fone:

07.01

10.301.0028

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES

Ações de Saúde

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL CORONAVIRUS

-

-

-

-

-

0,00

Dotação Inicial:

802.673,00

0,00

Rio de Janeiro

24/09/2020

Conta Corrente: Fax:

Valor UnitárioQuantidadeUnidadeItem Valor Total

Outros Materiais de Consumo

Descrição

Cód. Detalham.: 0 -  Sem detalhamento das destinações de recursos

3821/2020

50,000CX16 130,0000 6.500,00Macacão confeccionado em não tecido Tyvec, em 100% polietileno de alta
densidade, com tratamento anti-estático. Com fechamento frontal em zíper
até a altura do queixo, oferecendo maior proteção, melhor ajuste das
máscaras respiratórias e maior facilidade em colocar e retirar a vestimenta.
Elástico nos punhos, tornozelos, capuz e costa, para melhorar ajuste na
estrutura física do usuário. Reforço no cavalo, permitindo maior liberdade de
movimentos. Costura simples. Indicado para operações onde exista o risco
de contaminação com partículas secas e úmidas maiores que 0,5 micron,
tóxicas ou alergênicas. O produto também é destinado à proteção do
material que está sendo fabricado contra partículas e sujeiras, uma vez que
Tyvek não solta fiapos. Essa vestimenta cria barreira de proteção contra
agentes químicos, ou seja, protege os trabalhadores de contato com
substâncias químicas irritantes, nocivas, tóxicas ou corrosivas. Essas
substâncias podem penetrar no organismo através de poeiras, fumos,
gases, névoas, neblinas, vapores e também, em forma líquida. - CA:
Certificação de Aprovação 9571. Tamanho XXG

41.750,00Fonte de recursos : 0106 - CORONAVIRUS - COVID 19 FEDERAL

Fica empenhada a importância de R$ 41.750,00 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta reais)

Total empenhado :

06/02/202013979 Data :

Data : 31/08/2020Processo Lic. :Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Fundamento legal :  

Modal. licitação : 

Justificativa Lic. : LEI 13979 DE 06/02/2020

Obra : 

Contrato : Data :

CredorEncarregado do serviço

Liquidação

Secretário Municipal de Saúde

Jéssica Lopes Montebrunhuli

ResponsávelTesouraria

Fernando Augusto Soares dos Reis

Coordenadora do FMS

Amanda da Silva Souza

Técnico Contabil - CRC/RJ 065169/O-6

Fabrício Mazoni de Almeida

Responsável

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
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