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1. OBJETO:
1.1. Tipo do Objeto:
( X ) Material

( ) Material Incluindo Serviços

1.2. Descrição do Objeto:
1.2.1. REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, para eventual aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para a
prevenção e controle da disseminação do COVID-19 e retomada das atividades presenciais da
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
1.2.2. As descrições do objeto, unidades de fornecimento, quantitativos e as respectivas
normas técnicas seguem consolidados na tabela abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTDE

1

Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml, com no mínimo 65° INPM, tubo
com tampa e bico econômico, com prazo de validade, impresso na
embalagem, mínimo de 12 meses, a partir da entrega, tubo com 500 mlantisséptico, incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, sem
fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5.Produto com
Registro no Ministério da Saúde.

Unidade

28051

2

Álcool em gel 70% - galão com 05 litros, com no mínimo 65° INPM, tubo
com tampa e bico econômico, com prazo de validade, impresso na
embalagem, mínimo de 12 meses, a partir da entrega- antisséptico,
incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, sem fragrância, sem
corante, hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5.Produto com Registro no
Ministério da Saúde.

Unidade

26923

3

Álcool etílico 70% ( Almotolia) - acondicionado em, frasco de 100ml,
contendo em seu rótulo, nº de registro no ministério da saúde, dados do
fabricante, nome do responsável técnico, nº do lote, nº de lote e validade
do produto.

Unidade

5626

4

Álcool etílico 70% - acondicionado em, frasco de 1000ml, contendo em
seu rótulo, nº de registro no ministério da saúde, dados do fabricante,
nome do responsável técnico, nº do lote, nº de lote e validade do produto.

Unidade

54912

5

Álcool isopropílico, concentração: 70% v,v, apresentação: em lenço
umidecid:Sachê Caixa com 200.

Caixa com
200
unidades

7039

6

Avental descartável impermeável - Avental descartável TNT ou SMS, com
manga longa de aproximadamente 55cm, gramatura mínima de 50g/m²,
com medidas de aproximadamente 1,20m de largura x 1,40m de
comprimento, quadrado, com amarra na cintura e no pescoço e elásticos
nos punhos, abertura posterior, fabricação de 100% polipropileno, não
estéril, resistentes.

Unidade

219669

7

Borrifador, material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador,
aplicação: material de limpeza. Embalagens plásticas com borrifadores
(capacidade 1L).

Unidade

2350

8

Borrifador, material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador,
aplicação: material de limpeza. Embalagens plásticas com borrifadores
(capacidade 500ml).

Unidade

6600

9

Dispenser para álcool em gel, sabonete ou detergente líquido; de parede;
com recipiente para abastecimento dos produtos (reservatório de 500 ml);
material plástico polipropileno; com bico dosador.

Unidade

4347

10

Dispenser para sabonete líquido/álcool em gel Descrição: dispenser para
sabonete líquido/álcool em gel que dispensa o uso de refis plásticos,
confeccionado em aço inox, acabamento espelhado ou escovado,
capacidade para 02 litros, com dosador em latão cromado, visor de
conteúdo, com fechadura, tampa com abas externas, que proporciona
maior proteção para o produto utilizado, kit de manutenção. Dimensões
aproximadas: 245 x 210 x 115 mm.

Unidade

1519

11

Fita adesiva, material vinil, tipo monoface, largura 50 mm, comprimento 30
m, cor vermelha, aplicação sinalização solo.

12
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e
uniforme, tamanho: extragrande, características adicionais: lubrificada
com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo:
ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade:
resistente à tração - caixa com 100 unidades.
13
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e
uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com
pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra,
tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à
tração - caixa com 100 unidades.
14
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e
uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó
bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo
uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à
tração - caixa com 100 unidades.
15
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e
uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó
bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo
uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à
tração - caixa com 100 unidades.
16
Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em nitrílica, não
estéril, ambidestra, descartável, sem talco, sem amido, antialérgica,
acondicionada em caixa com 100 unidades. Material flexível, resistente,
fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.
Acabamento no punho em formato anatômico, garantindo perfeita
adaptação. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer
outros defeitos que interfiram na utilização do produto. A embalagem
dispensadora deverá possuir sistema de fácil abertura e que evite a
exposição das luvas que estão na caixa, mesmo depois de aberta.
Embalagem contendo externamente dados de rotulagem: nº lote, data de
fabricação e validade, responsável técnico e registro na Anvisa. Tamanho
Grande.

Unidade

2274

Caixa com
100
unidades

733

Caixa com
100
unidades

3149

Caixa com
100
unidades

5232

Caixa com
100
unidades

6949

Caixa com
100
unidades

5378

17
Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em nitrílica, não
estéril, ambidestra, descartável, sem talco, sem amido, antialérgica,
acondicionada em caixa com 100 unidades. Material flexível, resistente,
fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.
Acabamento no punho em formato anatômico, garantindo perfeita
adaptação. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer
outros defeitos que interfiram na utilização do produto. A embalagem
dispensadora deverá possuir sistema de fácil abertura e que evite a
exposição das luvas que estão na caixa, mesmo depois de aberta.
Embalagem contendo externamente dados de rotulagem: nº lote, data de
fabricação e validade, responsável técnico e registro na Anvisa. Tamanho
Extragrande.
18
Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em nitrílica, não
estéril, ambidestra, descartável, sem talco, sem amido, antialérgica,
acondicionada em caixa com 100 unidades. Material flexível, resistente,
fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.
Acabamento no punho em formato anatômico, garantindo perfeita
adaptação. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer
outros defeitos que interfiram na utilização do produto. A embalagem
dispensadora deverá possuir sistema de fácil abertura e que evite a
exposição das luvas que estão na caixa, mesmo depois de aberta.
Embalagem contendo externamente dados de rotulagem: nº lote, data de
fabricação e validade, responsável técnico e registro na Anvisa. Tamanho
Médio.
19
Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em nitrílica, não
estéril, ambidestra, descartável, sem talco, sem amido, antialérgica,
acondicionada em caixa com 100 unidades. Material flexível, resistente,
fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.
Acabamento no punho em formato anatômico, garantindo perfeita
adaptação. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer
outros defeitos que interfiram na utilização do produto. A embalagem
dispensadora deverá possuir sistema de fácil abertura e que evite a
exposição das luvas que estão na caixa, mesmo depois de aberta.
Embalagem contendo externamente dados de rotulagem: nº lote, data de
fabricação e validade, responsável técnico e registro na Anvisa. Tamanho
Pequeno.

Caixa com
100
unidades

744

Caixa com
100
unidades

4774

Caixa com
100
unidades

3462

20

Macacão descartável impermeável para fins de proteção individual a
riscos químicos e biológicos - Unidade.

Unidade

16974

21

Máscara, tipo: p,proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas,
características adicionais: c/ filtro PFF 2.

Unidade

44870

22

Máscara cirúrgica descartável, retangular, sanfonada, 03 camadas,
antialérgica, hidrorepelente, com elástico, cor branca, tripla, (com filtro
EFB - 97% de retenção bacteriológica), com elástico para fixação nas
aurículas, dispositivo para ajuste nasal, 100% polipropileno não
inflamável, embalagem com 10 unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Atender a Norma ABNT NBR 15052:2004. Validade mínima de 12 meses.

Embalage
m com 10
unidades

34728

23

Respirador semi-facial, descartável, SEM válvula de exalação, tipo N95.

Unidade

23449

24

Óculos proteção, material armação: policarbonato e nylon, tipo proteção:
lateral, material proteção: policarbonato, tipo lente: anti-risco, antiembaçante, cor lente: incolor, características adicionais: com cordão de
segurança, hastes de cor preta, material lente: policarbonato.

Unidade

6002

25

Máscara Protetor Facial Incolor -Ajuste Simples E Visor De Material
Plástico Incolor -em policarbonato ou equivalente, que permita limpeza
com álcool, aproximadamente 22x23 cm do visor de segurança, 0,5 mm
de espessura, transparente, suporte no queixo e testa do usuário, alça
para colocação.

Unidade

9875

26

Sapatilha de malha (propé), não estéril, com elástico. Pacote com 100
unidades.

Pacote
com 100
unidades

7514

27

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 34).

Par

48

28

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 35).

Par

75

29

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 36).

Par

156

30

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 37).

Par

151

31

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 38).

Par

161

32

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 39).

Par

103

33

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 40).

Par

176

34

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 41).

Par

89

35

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 42).

Par

85

36

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 43).

Par

75

37

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 44).

Par

65

38

Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo:
uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância.

Unidade

988

39

Touca hospitalar (gorro sanfonado), material : não tecido 100%
polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor,
gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável,
característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex
GORRO SANFONADO, confeccionado em tecido não tecido(TNT),
gramatura mínima 30g/m2, formato arredondado e com elástico em toda a
sua extensão. Tamanho único. Descartável.

Pacote
com 100
unidades

18503

40

Papel filme, material:pvc - cloreto de polivinila, comprimento: 30 m,
largura: 29 cm, espessura 0,01mm (10 micras), apresentação:rolo,
aplicação:doméstica.

Rolo

5293

41

Tapete, material superfície: vinil, material base: pvc - cloreto de polivinila,
tipo: borracha antiderrapante, largura: 90 cm, comprimento: 130 cm, cor
básica: preta, características adicionais: sanitizante, espessura: 10 mm.

Unidade

1813

42

Dispensador para Álcool em gel- material: aço, aplicação: para álcool gel,
características adicionais: acionamento mecânico através do pedal,
capacidade mínima de: 500 ml, dimensões aproximadas: 20 x 120 cm,
com o recipiente incluso.

Unidade

821

Unidade

1191

Litro

1000

43

44

Fita isolamento de área- fita plástica, material: filme polipropileno
biorientado, largura: 70 mm, comprimento: 100m, cor: preta e amarela,
aplicação: isolamento e delimitação de área, espessura: 0,06 mm.
Hipoclorito de Sódio, Aspecto: Líquido, Cor Amarelo, Cloro Ativo: 10 a
12%, Densidade a 25°C: Mín. 1,2 g/mL, NaOH livre Máx. 50,0 g/Kg,
Na2CO3 Máx. 30,0 g/Kg, Ferro Máx. 3,0 mg/kg.

1.2.3. As diretrizes de sustentabilidade previstas neste termo baseiam-se no Art. 3º da Lei
8.666/93, com redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010; Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; incisos I, II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225º Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988. Observado as recomendações de soluções economicamente viáveis
previstas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU. As previsões contidas neste
termo tem por objetivo atender às condições definidas no Termo de Compromisso firmado
entre a Universidade Federal de Pernambuco e o Ministério do Meio Ambiente para adesão à
Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, através do Convênio 79/2014 – UFPE,
formalizado através do processo administrativo nº 23076.032479/2014-79.

2. Justificativas para a AQUISIÇÃO DO BEM:
2.1. Motivação da Contratação:
2.1.1. A Contratação é necessária pois será destinada à prevenção e controle da
disseminação do COVID-19 e retomada das atividades presenciais da Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE.
2.1.2. A demanda foi consolidada a partir dos quantitativos informados pelas unidades,
mediante as respectivas justificativas. Para o dimensionamento das quantidades a serem
contratadas, utilizou-se um cálculo estimativo, considerando o número de servidores de cada
unidade e o tempo adequado para o uso e descarte de cada um dos equipamentos.
2.2. Metas da Contratação:
2.2.1. Os equipamentos serão utilizados para a manutenção das atividades diárias da
Universidade, visando atingir os pilares da Instituição: Ensino, Pesquisa e Extensão, com
atenção às DIRETRIZES GERAIS PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES NA UFPE,
conforme DOC 05.
2.2.2. Alinhamento com o Planejamento Estratégico da UFPE. Manutenção das atividades
diárias da Universidade, visando atingir os pilares da Instituição: Ensino, Pesquisa e
Extensão.
2.2.3. Ação no Plano Anual Institucional (PAI) da PROGEST: Central de Compras da UFPE.
2.2.4. O Plano Anual de Contratações – PAC: A contratação está prevista no PGC 2020.

3. Previsão de data em que deve ser entregue o bem:
3.1 Imediatamente depois de concluída a licitação, estimada em 120 dias.
4. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento e/ou Responsáveis pela elaboração do ETP:
CARGO

FUNÇÃO

NOME DO (A) SERVIDOR
(A)

SIAPE

CPF

Integrante
requisitante

Administrativa

Aldo Leite Ribeiro

3011885 028.127.224-79

Integrante

Administrativa

Carla Vivianne Santos

1916730 046.330.214-19

requisitante
Integrante Técnico

Silva
Técnica

Bruno Gomes de
Almeida

2058588 009.963.454-69

Todos os membros aqui indicados devem assinar dando ciência da indicação.

5. Responsabilidade pela Formalização da Demanda:
Local e Data:
Liliana Vieira de Barros
Pró-Reitora de Gestão Administrativa
SIAPE nº 2132526

Recife, 21 de setembro de 2020.
(Assinatura)
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