
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Pulseiras e lacres/botons para identificação de usuários 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de pulseiras e lacres/botons para identificação de 

usuários em Unidade de Internação Hospitalar com fornecimento de impressora em regime de comodato 

para atender às necessidades do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime - HEELJ, localizado na 

Av. Avenida dos Pireneus, s/nº, Setor Central, CEP 72.980-000, Pirenópolis/GO, unidade de saúde sob a gestão 

do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, nos termos do Contrato de Gestão nº 

004/2014-SES/GO. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Para atingir os objetivos definidos no Contrato de Gestão nº 004/2014-SES/GO, o Instituto Brasileiro de 

Gestão Hospitalar – IBGH necessita de recursos para suprir a necessidade de manutenção do Protocolo de 

Identificação de Segurança do Paciente, garantindo que as pulseiras, bem como suas impressoras estejam 

disponíveis de forma rápida e segura, de forma a atender a RDC n° 36 de 2013 e portaria 529 de 2013, ambas do 

Ministério da Saúde. 

2.2. Manter a infraestrutura tecnológica é um grande desafio, em virtude da velocidade das mudanças dos 

componentes de TI, as novas demandas da organização e, em especial, a necessidade de vultosos investimentos, 

que precisam ser efetuados sempre que os equipamentos ficam obsoletos ou fora de garantia.  

2.3. A aquisição de pulseiras de identificação e lacres/bótons de sinalização de riscos, com a disponibilização de 

impressoras em regime de comodato, tem como principal vantagem o fato de estarmos sempre com as 

especificações técnicas atualizadas e compatíveis com o material de impressão e o sistema vigente. 

2.4. Esses processos de identificação, conforme relatado acima fazem parte do processo de manutenção da 

Certificação ONA, na qual o principal foco é a segurança do paciente. 

 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar os insumos e impressoras, em conformidade com o 

descrito e quantitativo no quadro apresentado a seguir.  



 

Item Descrição Quantitativo 

1 

Pulseira de identificação de paciente adulto, confeccionada em material BOPP – 

Polipropileno Biorientado), resistente a água, banhos, álcool e resistente a procedimentos, não 

tóxicas, hipoalérgicas, confortáveis e duráveis, por no mínimo 20 dias, nas medidas 

aproximadas de 24 mm/largura x 270 mm/comprimento com ajuste imediato, não transferível, 

com lacre adesivo inviolável, permitindo o uso de área personalizável através de impressão 

térmica direta na área total da pulseira, impressa pelo software de gestão hospitalar TOTVS 

com a possibilidade de impressão de códigos de barras ou QRcode. Cor: Branca 

Em média 8 

bobinas de 

100x1 

hospitalar 

adulto por 

mês. 

2 

Impressora térmica para pulseiras hospitalares, no formato de comodato e com as seguintes 

especificações: 

- Impressão Térmica Direta; 

- Resolução de até 203 DPI; 

- Processador 32Bits – RISC 

- Velocidade acima de 180mm/seg 

- Equipamento deverá ser utilizado com pulseiras hospitalares térmicas nos tamanhos acima 

referenciados com tubetes de 1” (Polegada) de diâmetro e rolo com máximo 200 unidades; 

- Função auto ajuste de calibragem; 

- Interface USB, Ethernet; 

- Peso Máximo 1400kg; 

- Velocidade 2, 3, 4, 5 ips 

- Assistência com SLA de 24/7 

Deve possuir interligação com todos os sistemas ERP, incluindo o TOTVS, e possuir software 

próprio de impressão. 

 

01 

3 

Bótons/etiquetas de sinalização de risco de paciente na cor amarela  

Confeccionado em material BOPP – Polipropileno Biorientado, resistente a água, álcool e 

procedimentos, não tóxicas, hipoalérgicas duráveis, compatíveis em colar nas pulseiras 

acima, com corte redondo nas medidas aproximadas de 1,2 cm de diâmetro.  

 

Em média 

500 por mês  



 

4 

Bótons/etiquetas de sinalização de risco de paciente na cor verde  

Confeccionado em material BOPP – Polipropileno Biorientado, resistente a água, álcool e 

procedimentos, não tóxicas, hipoalérgicas duráveis, compatíveis em colar nas pulseiras 

acima, com corte redondo nas medidas aproximadas de 1,2 cm de diâmetro. 

Em média 

300 por mês 

5 

Bótons/etiquetas de sinalização de risco de paciente na cor vermelho  

Confeccionado em material BOPP – Polipropileno Biorientado, resistente a água, álcool e 

procedimentos, não tóxicas, hipoalérgicas duráveis, compatíveis em colar nas pulseiras 

acima, com corte redondo nas medidas aproximadas de 1,2 cm de diâmetro. 

Em média 

300 por mês 

6 

Bótons/etiquetas de sinalização de risco de paciente na cor preto  

Confeccionado em material BOPP – Polipropileno Biorientado, resistente a água, álcool e 

procedimentos, não tóxicas, hipoalérgicas duráveis, compatíveis em colar nas pulseiras 

acima, com corte redondo nas medidas aproximadas de 1,2 cm de diâmetro. 

Em média 

300 por mês 

 

3.2. Macro requisitos para todos os equipamentos: 

3.2.1. Os equipamentos deverão ser entregues com todos os cabos e demais acessórios necessários à sua correta 

instalação e configuração. 

 

3.3. Do Seguro 

3.3.1. A CONTRATADA deverá contratar seguro de riscos diversos, relativo ao equipamento disponibilizado, 

objeto da presente contratação, contendo no mínimo, as coberturas abaixo relacionadas: 

a) Danos causados por incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, furacão, ciclone e danos elétricos. 

b) Roubo e/ou furto qualificado.  

c) Para fins previstos nessa contratação adota-se o seguinte entendimento de que o furto qualificado é aquele que 

em que ocorre a destruição ou rompimento de obstáculo, abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou 

destreza; emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

 

3.3.2. No caso de qualquer ocorrência, o CONTRATANTE deverá: 

a) Comunicar, imediatamente em até dois dias úteis após a ocorrência a pelo meio disponibilizado pela contratada.  

b) Registrar Boletim de Ocorrência em até dois dias. 

 



 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. A CONTRATANTE terá o direito de plena utilização dos equipamentos a partir da data da sua instalação, 

obrigando-se a: 

4.1.1. Usar os equipamentos corretamente e não sublocar, ceder ou transferir para terceiros, total ou parcialmente; 

4.1.2. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer 

dos seus direitos em relação aos equipamentos; 

4.1.3. Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para realização da manutenção ou reparo dos 

equipamentos e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis; 

4.1.4. Quando na entrega e devolução de equipamentos, ou ao final do contrato, devolver juntamente com os 

equipamentos o material de consumo que estiver sendo utilizado, bem como o respectivo material reserva, em 

perfeito estado de conservação, ressalvados os desgastes naturais causados pelo seu uso normal, apresentando o 

inventário da entrega bem como retirada. 

4.2. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas do contrato a ser celebrado; 

4.3. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução dos serviços contratados; 

4.4. Realizar o pagamento dos valores acordados, conforme disposto no contrato a ser celebrado. 

4.5. Oferecer condições físicas e estruturais necessárias à CONTRATADA para realização dos serviços 

contratados, disponibilizando todo acervo documental e todas as informações necessárias à consecução dos 

objetivos de que trata este Termo de Referência; 

4.6. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer alteração na administração ou do 

endereço de cobrança, bem como quaisquer ocorrências de eventos que possam prejudicar a qualidade dos 

serviços contratados. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Garantir perfeito funcionamento dos equipamentos a partir da instalação dos mesmos, durante toda a vigência 

do contrato e obedecidas as respectivas especificações técnicas. 

5.2. Entregar os equipamentos nos locais indicados pela CONTRATANTE, em perfeitas condições de servir ao 

uso a que se destina, mediante a emissão de um comprovante pela CONTRATANTE. 

5.3. A CONTRATADA ficará responsável, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, dos serviços técnicos 

de manutenção e reparo dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem 

necessárias, desde que não se caracterize a utilização indevida. 



 

5.4. Utilizar nos equipamentos, quando necessária a substituição, partes e peças adequadas, novas ou, quando não, 

que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pela 

CONTRATANTE. 

5.5. Realizar manutenção corretiva do equipamento disponibilizado em contrato em até 48 horas após a data de 

abertura do chamado ou comunicado formal. 

5.6. Prestar os serviços técnicos de manutenção em todo horário de funcionamento do hospital, considerando 

sábados, domingos e feriados. 

5.7. Fornecer equipamentos que possuam configuração e capacidade compatíveis com um período de 

utilização/conexão de 24 (doze) horas diárias ininterruptas.  

5.8. Enviar as pulseiras bótons/lacres em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação pelo HEELJ, arcando com os 

custos de transporte/frete. 

5.9. Executar os serviços e os fornecimentos contratados através da fixação de parâmetros técnicos e a tempo 

certo obedecendo ao cronograma e prazos estipulados entre as partes;  

5.10. Desenvolver todas as atividades descritas no presente Termo de Referência.  

5.11. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da CONTRATANTE e 

aquelas relativas ao objeto do Contrato a ser celebrado.  

5.12. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem 

subcontratar quaisquer das obrigações a que está descrita sem prévio consentimento, por escrito, da 

CONTRATANTE.  

5.13. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente 

os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, sendo defeso à CONTRATADA invocar a 

existência do contrato para eximir-se dessas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE.  

5.14. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, 

particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.  

5.15. Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o pessoal envolvido direta ou 

indiretamente na execução deste Contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista 

decorrente da prestação de serviços dos seus cooperados/funcionários, sendo defeso à CONTRATADA invocar a 

existência do contrato para eximir-se dessas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE.  

5.16. Manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços, documentos, pesquisas, 

entrevistas e demais informações apuradas ou de que tome conhecimento durante a prestação de serviço.  



 

5.17. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, imediatamente, as partes do objeto da 

contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções quando da execução dos serviços;  

5.18. Providenciar a emissão do documento de cobrança (Nota Fiscal), de acordo com os valores contratados e 

apurados, até o dia 25 do mês da efetiva prestação do serviço, no qual deverá vir instruído com as Certidões de 

Regularidades Fiscais Federais (Conjunta, CRF e Previdenciária), Estadual (Estado de Goiás), Municipal 

(ISSQN), FGTS e Trabalhista (TST e TRT), sob pena da retenção do pagamento até que se regularize a emissão 

da NF.  

5.19. Atuar conforme as normas estabelecidas pelos órgãos de fiscalização profissional de sua especialidade e 

obedecer, quando aplicável, às normas legais vigentes na ANVISA e Ministério da Saúde.  

5.20. Disponibilizar sua equipe para a realização dos serviços e fornecimentos contratados, conforme descrito no 

neste termo, com telefones de contato dos mesmos.  

5.21. Não permitir, em nenhuma hipótese, que pessoa que não seja membro de seu corpo técnico entre na Unidade 

Hospitalar, mesmo que acompanhada por funcionário ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar 

qualquer atividade que tenha a ver com o presente objeto. 

5.22. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de 

notificação para tal produto.  

5.23. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pelo CONTRATANTE, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa 

à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização do 

CONTRATANTE e do nosocômio onde será prestado os serviços.  

5.24. Aceitar o desconto mensal, sem prejuízos de advertências, caso os serviços sejam realizados em desacordo 

com o contratado.  

5.25. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, 

para adoção das providências cabíveis.  

5.26. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais resultantes do 

contrato a ser celebrado. A inadimplência do proponente não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a proponente renuncia expressamente 

a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

6. DA PROPOSTA 

6.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da CONTRATADA, devidamente assinado por seu 

representante legal, contendo o valor global dos serviços a serem contratados, o valor total do investimento em 



 

equipamentos e recursos humanos, os quais devem ser em moeda nacional, com duas casas decimais, escrito em 

algarismo e por extenso, compatíveis com os preços correntes no mercado, e ainda deverá constar: 

 

a) Declaração que conhece todos os dados dos serviços para a execução do objeto a ser executado;  

b) Os seguintes dados da Empresa: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail, banco, 

agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 

c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal; e 

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 

 

6.2. Juntamente com a proposta deverá ser entregue a seguinte documentação técnica: 

a) Certidão ou atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

(preferencialmente emitido por instituição prestadora de serviços similares ao da CONTRATANTE) que 

comprove a aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de 

Referência, 

6.3. Toda a documentação apresentada pela concorrente estará sujeita a diligências e/ou auditorias para 

comprovação da veracidade das informações prestadas. 

6.4. Será desclassificada a proposta em desacordo com o disposto neste Termo de Referência, que se oponha a 

qualquer dispositivo legal vigente, ou a que consigne valores excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

6.5. Para apresentação da proposta financeira a proponente deverá preencher a planilha conforme item “3”, que 

virá acompanhada das planilhas de formação de custo, devendo apresentar preços correntes e de mercado, 

compreendendo todos os seus ciclos e inclusas todas as despesas e custos, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, transporte 

e/ou outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, os quais serão considerados como inclusos, 

independentemente de declaração da Empresa Proponente.] 

6.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, após a sua apresentação. 

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. O critério de julgamento da presente contratação será por menor preço global. 



 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1. A execução dos serviços será iniciada quando da assinatura do contrato a ser celebrado. 

8.2. O contrato terá período de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo. 

8.3. Em caso de rescisão por parte da CONTRATADA a mesma deverá encaminhar notificação escrita 

previamente com 30 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período caso a CONTRATANTE julgue que 

poderá haver prejuízo ao usuário. 

8.4. Em caso de rescisão por parte da CONTRATANTE a CONTRATADA deverá ser notificada previamente 

por escrito, com prazo não inferior a 30 dias. 

8.5. Nos casos onde a CONTRATADA já estiver com duas notificações anteriores por descumprimento do 

Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindir com a CONTRATADA independente de prévio aviso ou 

notificação. 

8.6. Em caso de rescisão, por qualquer motivo, do contrato de gestão ao qual a presente contratação estará 

vinculada, o contrato firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será rescindido, independente de 

prévio aviso ou notificação. 

8.7. Caberá, ainda, a rescisão de pleno direito, no caso especificado na alínea “a”, abaixo, sem que assista às 

contraentes direito a qualquer tipo de indenização, ressarcimento ou multa, por mais especial que seja: 

a) Por insolvência, impetração ou solicitação de concordata ou falência de qualquer das partes; 

b) Por motivo de força maior ou caso fortuito. 

 

9. DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

9.1. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses. Se durante a vigência 

do contrato, este não for rescindido em seu vencimento, poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em 

razão da necessidade ou conveniência de continuação da prestação de serviços, a partir da negociação acordada 

entre as partes, visando à adequação aos novos preços de mercado e a demonstração analítica de variação dos 

componentes dos custos deste Instrumento, devidamente justificada, ou com a solicitação de mais serviços 

contratados para esta ou outra unidade que o IBGH venha abrir e/ou administrar. 

9.2. No caso de prorrogação do contrato, fica acordado que os valores serão reajustados, para cada exercício a ser 

executado, pelo índice expressamente informado no contrato de prestação de serviços a ser celebrado, o IGP-M 

(Índice Geral de Preços do Mercado), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

9.3. A variação do valor contratual para fazer face à revisão de preços, se aplicável, será processada mediante a 

celebração de aditamento 



 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. As faturas serão emitidas dentro da competência, no dia 25 de cada mês da prestação de serviços, com 

vencimento de até 30 (trinta) dias por meio de depósito em conta. 

10.2. Juntamente à nota fiscal referente aos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar os 

comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista. 

10.3. A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal o número do contrato de prestação de serviços, 

bem como a competência a que se refere o fornecimento. 

 

11. DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

11.1. A CONTRATADA se compromete a desempenhar com extremo zelo e cautela a prestação do serviço acima 

mencionado tendo como obrigação implícita a contribuição para execução do Contrato de Gestão nº 004/2014 e 

de seus aditivos. Ao apresentar a proposta, declarará ciência do sistema de repasses dos recursos para o custeio 

das atividades do HEELJ oriundos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 

11.2. Com a finalidade de estabelecer critérios de proporcionalidade para o pagamento dos serviços prestados 

ficam estabelecidos que a CONTRATADA sofrerá glosas pelo descumprimento contratual, sendo a avaliação de 

responsabilidade do Fiscal do contrato e da Diretoria/HEELJ.  

11.3. Durante o prazo que vigorar a redução dos repasses pela SES e por consequência o valor mensal dos serviços 

prestados, a CONTRATADA poderá rescindir o contrato de prestação de serviço mediante a aplicação de aviso 

prévio com prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

 

12. DA VISITA TÉCNICA (VISTORIA) 

12.1. As interessadas poderão realizar visita técnica (vistoria) no Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes 

Jaime – HEELJ, localizado na Rua Pireneus s/n.º Centro, CEP 72.980-000, Pirenópolis/GO, a fim de verificar o 

perfil da unidade, sua estrutura física e seus equipamentos. 

12.2. A visita técnica (vistoria) deverá ser marcada previamente, segunda-feira a sexta-feira, em horário 

comercial, das 8h00min horas as 12h00min horas e das 14h00min às 18h00min, com a Direção do Hospital, 

através do telefone (62) 3331-7508, e deverá ser agendada, no mínimo, com 02 dias úteis de antecedência à data 

marcada para a abertura do certame. 

 

 



 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 

zerado, incompatíveis com os preços pelo mercado. 

13.2. O IBGH não tem a obrigação de contratar o serviço publicado, podendo optar, também, na contratação 

parcial destes. 

 

 

 

Eliude Bento da Silva 

Presidente IBGH 


