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Formalidade: Outras      Patrimï¿½nio: 1156101080000
Subunidade Orçamentária: 00.00.00.00
.
.
PDF 2020170100139
.
A importância que se empenha refere-se à aquisição de 250 galões de 5 litros
 de ÁLCOOL EM GEL, a um valor unitário de R$ 39,90, e valor total de R$9.975
,00, que visa atender a demanda da Secretaria da Economia por um período de
12 meses, diante da atual pandemia pelo novo coronavírus, no intuído de evit
ar contaminação e proliferação do vírus, conforme termo de referência, anexo
 ao processo 202000004028753.
.
I) Completa descrição do objeto:  250 GALÕES DE 5 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL  7
0%  I.N.P.M - ANTISSÉPTICO para higienização das mãos e uso em geral. O prod
uto deverá ter certificado de Registro/Notificação do Produto, emitido pela
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou cópia da publicação no
Diário Oficial da União, conforme Portaria GM/MS n.º 2.814 de 29/05/98 e d
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emais legislações vigentes e específicas sobre o assunto para cada produto.
Caso o Certificado de Registro do Produto esteja com prazo de validade venci
do, deverá ser apresentado Certificado de Registro vencido ou cópia da publi
cação no DOU, acompanhado do pedido de revalidação (protocolo) e FP 1 e
FP 2, datado do semestre anterior ao vencimento, na forma do Argo 14, Pará
grafo 6º do Decreto Federal n.º 79.094/77. Apresentar também cópia da pesqu
isa a situação de documentos retirada no site da ANVISA, impresso na semana
 da abertura da sessão, a fim de comprovar que o pedido de renovação ainda e
stá sendo analisado pela ANVISA; Quando se tratar de produtos dispensados de
 registro deve-se apresentar o ato que o isenta.
.
Embalagem: Galão de 05 litros. Deverá constar também, data de fabricação, da
ta de validade, número do lote, identificação do fabricante e número de regi
stro na ANVISA.
.
II) A entrega deverá ocorrer após a emissão da ordem de serviço, na quantida
de especificada;
.
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III) O material será recebido provisoriamente, em até 5 dias após o recebime
nto do objeto nas dependências da Secretaria da Economia, para verificação d
e conformidade. Após esta verificação, se o material atender a todos os requ
isitos (quantidade/qualidade) será recebido definitivamente em até 5 dias, c
aso contrário, o fornecedor deverá realizar as adequações necessárias e até
mesmo a troca do material, se necessário, para atender os requisitos mínimos
 descritos, sob pena das sanções cabíveis neste caso. Os recebimentos provis
ório e definitivo serão devidamente documentado;
.
IV) Os materiais deverão ser entregues no Complexo Fazendário - Gerência de
Apoio Administrativo e Logístico/Supervisão de Patrimônio e Almoxarifado, si
tuado à Av. Vereador José Monteiro, 2233, Setor Nova Vila, Bloco F, Goiânia-
GO, telefone (62) 3269-2286 ou (62)3269-2280, no horário das 9h às 17h, com
devido agendamento;
.
V) O valor da aquisição e prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados
 a partir da protocolização da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada;
.
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VI) Penalidade: Conforme previsto no item 08 do Termo de Referência;
.
VII) Aplica-se à presente contratação a Lei Federal 8.666/93, no que couber.
.
.
.
PPT 156; Autorização de PPT nº 4922.
.
Credor, agora vocï¿½ pode consultar o andamento de seu empenho via internet
em www.vaptvupt.goias.gov.br e clique em 'Consulta Pagamento de Credores'.
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