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TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para combate e contenção ao Covid-19; 

 

Justificativa para solicitação de compra ou contratação: Considerando o aumento exponencial do 

número de casos confirmados e suspeitos de pessoas infectadas pelo COVID-19 no Brasil, sendo que, já 

houve a contabilização de 203 óbitos decorrentes da doença em questão, além de 5.812 casos confirmados, 

segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde; 

Considerando que, não havia condições de prever a necessidade muito acima do comum para o uso 

de alguns itens que se apresentam essenciais para o combate e a prevenção do coronavírus, o que ocasionou 

um pico de demanda. Devendo ser considerado também que a licitação para a compra de materiais 

hospitalares encontra-se em curso e ficaria inviável aguardar a conclusão do processo para iniciar as compras 

dos produtos necessários; 

 

Especificações do(s) objeto(s):  

01 2.000 UNID ÁLCOOL LÍQUIDO 70% ALMOTOLIA 100ML 

02 25.000 UNID 

AVENTAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE - confeccionado em falso 

tecido, decote com três viés no acabamento, comprimento de 1,20 m 

aproximadamente (variação de 25% para mais ou para menos), um par de tiras para 

amarrar na cintura e outro para o pescoço, manga longa, gramatura 50, acabamento 

em overlock. Embalagem individual e hermética em material impermeável que 

impeça a hidratação do produto, com dados de identificação de acordo com RDC 260 

de 23 de setembro de 2002. Com registro na ANVISA/MS. 

03 3.600 CAIXA 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - para procedimentos, tamanho grande, 

com formato anatômico, boa sensibilidade tátil, em látex 100% natural, descartável, 

ambidestra, antiderrapante, boa elasticidade e resistência, com tensão de ruptura 

mínima, totalmente impermeável à água, isenta de quaisquer defeitos, talcadas 

pulverizadas com pó bio absorvível, caixa contendo 100 unidades, com data de 

fabricação, número do lote, prazo de validade e número de registro na ANVISA/MS. 

04 2.600 CAIXA 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - para procedimentos, tamanho 

grande, com formato anatômico, boa sensibilidade tátil, em látex 100% natural, 

descartável, ambidestra, antiderrapante, boa elasticidade e resistência, com tensão de 

ruptura mínima, totalmente impermeável à água, isenta de quaisquer defeitos, talcadas 

pulverizadas com pó bio absorvível, caixa contendo 100 unidades, com data de 

fabricação, número do lote, prazo de validade e número de registro na ANVISA/MS. 

05 770 CAIXA 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - para procedimentos, tamanho 

grande, com formato anatômico, boa sensibilidade tátil, em látex 100% natural, 

descartável, ambidestra, antiderrapante, boa elasticidade e resistência, com tensão de 

ruptura mínima, totalmente impermeável à água, isenta de quaisquer defeitos, talcadas 

pulverizadas com pó bio absorvível, caixa contendo 100 unidades, com data de 

fabricação, número do lote, prazo de validade e número de registro na ANVISA/MS. 

06 1.500 UNID 
MACACÃO DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA DESCARTÁVEL UNISSEX C/ 

CAPUZ BRANCO 

07 10.950 UNID 

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - hipoalergênica, com elásticos laterais, 

confeccionada em poliéster com viscose, em várias camadas, com clip nasal embutido 

e flexível, permitindo perfeito ajuste, contendo filtro bacteriano isento de fibra de 

vidro, tamanho aproximado 18x10cm. com registro na ANVISA/MS. 
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08 8.500 UNID 

MÁSCARA RESPIRADORA N-95 (PFF2) - respirador semi-facial, dobrável, 

descartável, constituído de filtro mecânico de não tecido (TNT), composto de fibras 

sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Fabricada em peça única com 6 camadas, 

protegida externamente por feltro de TNT e fixação por duplo elástico. Embalagem 

com data de fabricação, lote, prazo de validade e número de registro na ANVISA/MS. 

09 200 UNID MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO 

10 360 UNID 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - lentes antiembaçantes, confeccionadas 

em policarbonato especial, com cristal, com características de não distorcer as 

imagens, hastes na cor cristal ou preta, formato anatômico, perfeitamente ajustável ao 

rosto, podendo ser usado sobre óculos de grau. 

11 500 UNID 
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SOBREPOR ÓCULOS DE 

GRAU 

12 1.000 UNID 
PROTETOR FACIAL COM REGULAGEM NA CABEÇA E FRONTAL 

INCOLOR 

13 50.000 UNID 
TOUCA DESCARTÁVEL – em tecido não tecido, resistente, que permita ventilação, 

com elástico nas extremidades, gramatura 50, com registro na ANVISA/MS. 

 

Local de entrega ou execução: Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) – Avenida Manoel Casanova, 

nº 120, Parque Santa Rosa – Suzano – SP; 

 

Prazo para fornecimento: No máximo 10 (dez) dias úteis; 

 

Condições de pagamento: Até o vigésimo (20º) dia, após a emissão do documento fiscal respectivo, 

contados da data da aprovação da documentação; 

 

Responsável pelo recebimento, endereço eletrônico e telefone: Lucimara Peres, 

comprascafsuzano@gmail.com, (11) 4759-1440; 

 

Obrigações da contratada: Proceder à substituição dos produtos, que forem entregues em desacordo com 

o que consta no Edital, inclusive daqueles que estiverem desacompanhados dos documentos exigidos neste 

Anexo; 

 Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos produtos, inclusive 

as oriundas da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não atenderem ao edital, ou por 

estarem desacompanhadas dos documentos fixados neste Anexo; 


