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COMPRAS/COVID -19
Rua Sena Madureira 1500 - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP   - http://www.unifesp.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

 

24 de abril de 2020.

 

Aquisição de dispenseres de parede com reservatório interno de 800 ml.

 

Campus:  Ins�tucional - Demanda para atender a toda Ins�tuição e HU 2

Setor Requisitante: Pró Reitoria de Administração - Grupo de Compras COVID-19  

Responsável pela demanda: Sinara Aparecida Farago de Melo  

E-mail: sinara.farago@unifesp.br

Telefone: 1198463-8624

1. Jus�fica�va da necessidade da aquisição

É necessário adquirir dispenseres de parede com reservatório interno de capacidade de 800 ml para acondicionar alcool gel 70% e sabonete líquido em todas as
dependências da Ins�tuição 

para atender as medidas sanitárias necessárias de enfrentamento ao Covid-19, podendo desta forma disponibilizar os produtos para higiene citado para as
pessoas usuárias das dependências

da Ins�tuição ( Comunidade Acadêmica, Terceirizados, Pacientes e Comunidade em geral).

A Ins�tuição adquiriu os produtos citados alcool gel 70% e sabonete líquido, no entanto não há vasilhames adequados para acondicionar os produtos de forma a
disponibilizar para u�lização nas 

instalações da Ins�tuição, diante disso se faz necessária urgentemente a aquisição de dispenseres para fixar na parede.

É necessário que os dispenseres sejam  com reservatório interno de pelo menos 800 ml devido ao grande fluxo de usuários das instalações da Ins�tuição e ser
di�cil a logís�ca de reposição em curtos intervalos de tempo, diante disso é importante a capacidade de armazenamento de produto.

É necessário também que os dispenseres sejam de fixar na parede com parafuso, devido ao grande número de pessoas a manusear o dispenser para re�rar o
produto.  Se for com a opção colado na parede há probabilidade de o dispenseres soltar e cair é maior.

 

2. Quan�dade a ser contratada:

Como a demanda é para atender todas as instalações da Ins�tuição, incluindo todos os Campi e o Hospital Universitário II,  e também por se tratar de um
utensílio muito manuseado, portanto de durabilidade curta, necessitando assim de um estoque para subs�tuições, solicitamos a aquisição de 1.000 (mil)
unidades.

 

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a entrega do material

De acordo com o Edital de Chamamento Publico 02/2020 o prazo para entrega são de 5 dias a par�r da data de envio da ordem de fornecimento, precisamos
deste material de forma emergencial pois já estamos  no enfrentamento a Covid-19

 

 

 

 

SINARA APARECIDA FARAGO DE MELO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA CAMPUS SÃO PAULO
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MEMBRO DO GT DE AQUISIÇÕES COVID-19

Documento assinado eletronicamente por Sinara Aparecida Farago de Melo, Assistente em Administração, em 24/04/2020, às 23:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0294027 e o código CRC D9D7CFA9.

Referência: Processo nº 23089.035154/2020-47
Especificação do Processo: Aquisição de dispenseres com reservatório para alcool gel e sabonete líquido
Descrição do documento: Documento de Formalização da Demanda
SEI nº 0294027

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

