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TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 2300000290.000729/2020-98
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO EMERGENCIAL – NUVRESP/ SES/PE

Objeto: Contratação direta via dispensa de licitação emergencial, para aquisição de testes em PCR em tempo-real para detecção
do vírus SARS-CoV-2, causador da COVD19 para atender as necessidades da SECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEVS/SES/PE (COVID-19).

SEI:

Fundamento: Art. 24, inc. IV, da Lei nº. 8.666/1993.

1. Da Justificativa da Contratação

1. A presente contratação direta via dispensa de licitação emergencial, para aquisição de testes em PCR em tempo-real para detecção
do vírus SARS-CoV-2, causador da COVD19 para atender as necessidades da SECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEVS/SES/PE (COVID19).

2. Da Justificativa do Quantitativo e do Valor

2. O quantitativo estimado para a AQUISIÇÃO teve como base a necessidade para aquisição de testes em PCR em tempo-real para detecção
do vírus SARS-CoV-2, causador da COVD19 da rede estadual de saúde.

ITEM

01

E-FISCO

512973-7

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
DO OBJETO

TESTE - De
covid-19, Kit
de deteccao
por pcr em
tempo real
viasure sarscov-2

30.000 testes

UNIDADE
DE
MEDIDA

Und

2. Especificações Complementares:

1. O valor da presente contratação é de R$ 5.700.000,00, com base em valores obtidos em consultas de cotações de preços, atas de registro de preços,
contratos, E-FISCO, banco de preços, notas fiscais e outros.

3. Do prazo de entrega

3. O prazo de entrega será IMEDIATA, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço.

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7408594&infra_sistem…

1/3

4/29/2020

SEI/GOVPE - 5966673 - GOVPE - Termo de Referência

4. Proposta

4. A proposta comercial deverá ser enviada em papel timbrado, com as folhas numeradas sequencialmente, assinada pelo representante da empresa.

4. A proposta comercial deverá conter:

1. Razão Social e CNPJ;
2. Especificação do Produto;
3. Quantidade;
4. Preço Unitário;
5. Preço Global;
6. Dados Bancários para Pagamento.

4. O preço ofertado deverá incluir fretes, seguro e demais despesas, diretas ou indiretas, necessários ao cumprimento integral do objeto.

5. Documentação

Habilitação Jurídica
5. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Qualificação Técnica
5. Certificado de Registro do Produto expedido pela ANVISA ou sua publicação no Diário Oficial da União, se houver exigência do produto.

6. Informações Complementares

6. 1 Não serão aceitos produtos remetidos via SEDEX ou qualquer outro serviço de entrega que não permita a conferência no ato do recebimento.
6. 2 Apresentar o produto com embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas no rótulo. Deverão, ainda, estar separadas por lotes e
prazos de validade, com os respectivos quantitativos impressos em nota fiscal/invoce.
6. 3 Caso o produto entregue não corresponda às exigências desta Secretaria, a empresa arcará com os custos de incineração ou de coleta, sendo
responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os custos de frete e seguro, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da notificação
desta Secretaria.
6. 4 No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá ter transcorrido mais de 30% (trinta por cento), se for o caso;
6. 5 Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições de validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à
apreciação desta Secretaria, deverá a empresa indicar expressamente o período de validade do produto, bem como declarar formalmente o compromisso
em substituição dos mesmos, com a devida Carta de Compromisso de Troca;
6. 6 Incluir na nota fiscal/invoice: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas fabricações, validades, números de empenho, além do nome e
endereço do local de entrega;

George S. Dimech
Núcleo de Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública
Em 24/03/2020.
E-mail:admfinanceirosevs@gmail.com
Telefone: (81) 3184.0335

Documento assinado eletronicamente por Ana Cláudia Simões Cardoso, em 24/03/2020, às 16:44, conforme horário oﬁcial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 5966673 e o código CRC 792D3359.
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