
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 

Av. Hermes Fontes, 931 – Bairro: Salgado Filho – Cep: 49020-550 – Aracaju-SE 
Fone/Fax (079) 3225-4000 
www.coren-se.gov.br 

 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, para uso nos diversos setores e 

departamentos do Regional nas especificações e quantidades constantes no Anexo I 

deste Termo de Referência. 

1.2. As contratações serão realizadas de acordo com a Lei nº 

13.979/20 e MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre 

procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus. 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO 

Item Tipo Descrição Apresentação Quant 

Valor 
médio 

unitário 
(R$) 

Valor 
médio 
total 
(R$) 

1 
Equipamentos 
de proteção 
individual  

Máscara descartável PFF2. 
Respirador descartável, tipo 
semifacial filtrante, PFF2 
modelo dobrável, com solda 
eletrônica em todo 
perímetro, confeccionada 
com manta sintética com 
tratamento eletrostático, 
para partículas P2, com 
elásticos para fixação e ajuste 
à cabeça do usuário, 
tamanho padrão, sem 
válvula, com sistema 
Antiembaçante(evitando o 
embaçamento dos óculos de 
segurança). Certificado de 
Aprovação (CA) expedido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) com prazo de 
validade contado a partir do 
ano de entrega. Cor na parte 
interna: branca. 

Unidade 1.500 10,11 15.165,00 

2 
Materiais de 
Limpeza 

ALCOOL A 70 % C/1000 ML 
SUPERFICIE FIXA álcool etílico 

Unidade com 
1 litro 

150 8,99 1.348,50 
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hidratado a 70 %, incolor, 
pronto para usar (sem diluir), 
uso hospitalar, para fins de 
antissepsia da pele e 
desinfecção de superfícies 
fixas, em frasco opaco ou 
transparente, contendo 1000 
ML, com tampa rosqueável; 
com dados de identificação e 
procedência. Na embalagem 
externa e interna deverá 
constar: identificação, data 
de fabricação e validade, nº 
de lote, instruções, registro 
no Ministério da Saúde, 
laudo de composição. 

3 
Materiais de 
Limpeza 

ÁLCOOL ANTI-SÉPTICO EM 
GEL A 70 - refil em 
embalagem plástica 
transparente, com álcool gel 
a 70% adaptável a 
dispensador plástico fixo em 
parede, com válvula 
liberadora do gel, com 
capacidade aproximada de 
500 mililitros; gel com 
hidratante, transparente, 
com odor característico, PH 
entre 6,8 e 7,0; 100% solúvel 
em água, pronto para usar 
(sem diluir), com tempo de 
secagem nas mãos de no 
mínimo 10 segundos após o 
uso. Na embalagem externa e 
interna deverá constar: 
identificação, data de 
fabricação e de validade, nº 
de lote, instruções Registro 
no Ministério da Saúde, 
laudo de composição. 

Unidade com 
400g 

70 10,12 708,40 

4 
Equipamentos 
de proteção 
individual  

Máscara cirúrgica dupla ou 
tripla em TNT descartável, 
100% polipropileno.  
A máscara deve ser 
confeccionada no modelo 
retangular, inteiramente em 
TNT, com acabamento em 
todas as extremidades, com 
apresentação de três pregas 
e clips nasal para ajuste ao 
rosto para proteção desde o 

Embalagem 
com 50 
unidades 

20 156,50 3.130,00 
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topo do nariz até a cobertura 
total do queixo, cobrindo a 
maioria das conformações 
faciais. 

5 
Equipamentos 
de proteção 
individual  

Gorro Cirúrgico Descartável; 
unidade de compra: 
unidades, Em Não Tecido 
Polipropileno, Gramatura 20, 
Branco, Hipoalergênico, 
Atóxico; 
Com Tiras Resistentes Na 
Parte Posterior, medindo No 
Mínimo 20 Cm de 
Comprimento; 
Com Formato Anatômico; 
Que Permita Ventilação 
Adequada; Embalagem Em 
Material Que Garanta a 
Integridade do Produto; o 
Produto Devera Obedecer a 
Legislação Atual Vigente; 
validade mínima de 12 meses 
na entrega da entrega. 

Embalagem 
com 10 
unidades 

40 1,62 64,80 

6 
Equipamentos 
de proteção 
individual  

Luva para procedimento não 
cirúrgico, tamanho M, 
material látex natural íntegro 
e uniforme, descartável, 
apresentação atóxica, tipo 
ambidestra e modelo 
formato anatômico. 

Caixa com 100 
unidades 

30 50,75 1.522,50 

7 
Equipamentos 
de proteção 
individual  

Avental Cirúrgico Descartável 
tamanho G, textura 
impermeável a fluídos e 
microrganismos, 
confeccionado em Não 
Tecido SSMMS/SMS, 
gramatura de 50/60 g/m² (ou 
aproximada), reforço 
impermeável nas mangas e 
na parte da frente, punhos 
que se moldam aos braços, 
com tiras para fechamento 
nas costas (fechamento 
interno) e tiras externas para 
fechamento total, caimento 
perfeito, acompanha uma 
toalha absorvente para 
secagem das mãos, dobra 
cirúrgica.- Cor azul. -
esterilidade: estéril. - Uso 
único. Embalagem com dados 

Unidade 150 13,49 2.023,50 
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de identificação, 
procedência, fabricação, 
validade e registro no MS. 
Apresentar laudos 
comprovando: barreira 
bacteriana, hidrorrepelência, 
inflamabilidade, 
desprendimento de 
partículas, resistência a 
tração e rasgo. 

8 
Equipamentos 
de proteção 
individual  

Protetor Facial tipo face 
shield; Altura: 0,21 cm 
Largura: 0,8 cm; Cor:
 Transparente; Tipo de 
Material da Lente em 
Acrílico; Garantia do 
Fabricante de 3 mes(es) 
(Observações sobre a 
Garantia do Fabricante 3 
Meses de Garantia Contra 
Defeito de Fabricação) 

Unidade 400 11,60 4.640,00 

TOTAL (R$) 28.602,70 

 
 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Considerando a pandemia de contaminação pelo novo 

coronavírus (Covid-19), faz-se a necessidade emergencial de aquisição de tais itens 

para o perfeito funcionamento da sede e das atividades de fiscalização do regional, na 

forma da Lei nº 13.379/20. O Coren-SE, como órgão fiscalizador da atividade 

profissional da enfermagem sergipana, não poderá paralisar suas atividades no 

acompanhamento e orientação aos auxiliares, técnicos e enfermeiros registrados. 

3.2. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI`s) são de extrema 

importância para a segurança dos Profissionais de enfermagem que exercem 

atividades na fiscalização nas instituições de saúde no Estado de Sergipe; 

3.3. Os servidores que exercem atividades de atendimento e 

administrativas do regional possuem risco de contaminação, uma vez que envolvem o 

contato com profissionais de enfermagem que já exercem suas atividades nas diversas 

instituições de saúde no Estado de Sergipe. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 

10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações do 

Contratante: 



 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 

Av. Hermes Fontes, 931 – Bairro: Salgado Filho – Cep: 49020-550 – Aracaju-SE 
Fone/Fax (079) 3225-4000 
www.coren-se.gov.br 

 
 

 

4.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua 

proposta; 

4.1.2. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências 

relacionadas à execução do objeto, fixando prazo para a sua correção; 

4.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) item(s) fora da especificação 

ou com problemas;  

4.1.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.  

 

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1. O(s) objeto(s) serão recebidos: 

5.1.1. Pelo servidor responsável no ato da entrega; 

5.1.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 

verificação da conformidade dos mesmos com as especificações requeridas neste 

documento; 

5.1.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade 

do material e consequente aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dia úteis.  

5.1.2. Serão recusados os materiais que apresentarem defeitos ou 

cujas especificações não atendam às descrições do objeto contratado. 

5.1.3. O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua 

aceitação. A critério da Contratante, os produtos fornecidos serão submetidos à 

verificação. Cabe a Contratada a substituição dos produtos que vierem a ser recusados, 

no prazo máximo de 10 (dez)   úteis, contados da solicitação. 

5.1.4. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

6.1. A contratada terá o prazo de 20 (vinte) dias corridos para 

entrega do material após recebida ordem de serviço; 

6.2. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 10.520/02 e 

da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratada:  

6.2.1. Indicar, quando da assinatura do contrato, o endereço, telefone 

fixo, número do telefone celular do preposto da empresa, qualquer que seja seu 

endereço;  

6.2.2. Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, 

especificações qualitativos e quantitativos estipulados no Termo de Referência;  

6.2.3. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem 

solicitados pelo Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato 

às reclamações;  
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6.2.4. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do 

Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do 

objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

6.2.5. Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, 

no todo ou em parte, o material no qual forem constatadas falha, defeito, incorreção 

ou qualquer dano;  

6.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do 

objeto;  

6.2.7. Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo Contratante;  

6.2.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;  

6.2.9. Manter todas as condições de habilitação e qualificação que 

ensejaram sua contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira;  

6.2.10. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Termo de 

Referência. 

 
7. RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

7.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do 

objeto deste Termo de Referência correrão pelo Orçamento do Coren/SE no exercício 

de 2020, e serão alocados pelo Departamento Financeiro deste Conselho 

 
8. DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por 

servidor nomeado pelo Contratante, conforme previsto nos artigos 67 e 73, ambos da 

Lei nº 8.666/93;  

8.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em 

parte, os itens fornecidos em desacordo com o estabelecido;  

8.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá 

a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste 

Termo de Referência. 

 
9. DA FORMA DE PAGAMENTO  
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9.1. A Nota Fiscal deverá ser remetida com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias úteis em relação à data de seu vencimento, contendo o número da 

nota de empenho e/ou contrato, para que o Fiscal do Contrato possa realizar sua 

verificação e, não havendo problemas, atestá-la. 

9.2. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de 

regularidade junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da contratada e da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), e declaração 

de optante pelo simples (se for o caso) sem que isso gere direito a alteração de preços 

ou compensação financeira.  

9.3. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas 

com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os 

débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.  

9.4. De acordo com art.5º da Lei n.8666/93, § 3º, os pagamentos 

decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 

do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.  

9.5. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados 

à Contratada, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 

reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida.  

9.6. O pagamento será através de transferência ou boleto bancário, 

em nome da contratada, mediante ateste das Notas Fiscais, correspondendo tão 

somente aos materiais efetivamente recebidos.  

9.7. Os preços do contrato (ou nota de empenho) decorrente do 

processo administrativo serão fixos e irreajustáveis. 

 
10. DAS PENALIDADES  

10.1. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 

8.666/1993 a Contratada que:  

10.1.1. Não receber a Ordem de Compra e a Nota de Empenho, ou não 

assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

10.1.2. Inexecutar total ou parcialmente o objeto da aquisição; 

10.1.3. Apresentar documentação falsa;  

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

10.1.5. Cometer fraude fiscal;  

10.1.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Termo de 

Referência  

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas 

no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes: 
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I. advertência; 

II. multa;  

III. suspensão; e  

IV. declaração de inidoneidade.  

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 
segundo natureza e a gravidade da falta cometida observado o princípio da 
proporcionalidade. 

10.3. O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas 

quantidades inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 

e suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta da Contratada.  

 
Aracaju/SE, 25 de maio de 2020. 

 
 

Guilherme Diangelis Gomes 
Departamento de Gestão 

 


