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MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº 020601.004514/19-00 Eventual AQUISIÇÃO DE 

PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, COM CEDÊNCIA DE 

IMPRESSORAS TÉRMICAS EM COMODATO conforme 

especificações contidas do Termo de Referência e seus 

ANEXOS, para atender as Unidades de Saúde: Hospital Geral 

de Roraima – HGR, Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de 

Nazareth – HMINSN, Pronto Atendimento Cosme e Silva – PACS, 

Hospital das Clínicas Dr. Wilson Franco Rodrigues – HC e 

Unidades de Saúde do Interior. 

 

 

 

 

CARIMBO CNPJ Nº 

 
 

ITEM DESCRITIVO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
DE AMOSTRA 
SOLICITADA 

01 

PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTA / Pulseira de 
Identificação adulta na Cor Branca com bordas 
atraumáticas, com fechamento adesivo e inviolável, para 
uso adulto, atóxica e hipoalergênica, com revestimento 
prateado antimicrobiano e resistente a água, sabão, 
álcool, outros solventes e matérias abrasivas. Deve 
constar na embalagem dados de identificação, data de 
validade, n° de lote, procedência e registro no Ministério 
da Saúde. Compatível com a impressora térmica. 

UNIDADE 01 

02 

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR VERMELHA: em 
TYVEK, uso adulto, confeccionado em papel sintético 
com fechamento adesivo autocolante inviolável. A 
pulseira deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com 
área disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação atual 
vigente. Com a Inscrição: EMERGÊNCIA 

UND 01 

03 

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR LARANJA: em 
TYVEK, uso adulto, confeccionado em papel sintético 
com fechamento adesivo autocolante inviolável. A 
pulseira deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com 

UND 01 



LOGO MARCA DA EMPRESA 

NOME COMERCIAL DA EMPRESA 

CNPJ Nº 

 

 

área disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação atual 
vigente. Com a Inscrição: MUITO URGENTE 

04 

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR AMARELA: em 
TYVEK, uso adulto, confeccionado em papel sintético 
com fechamento adesivo autocolante inviolável. A 
pulseira deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com 
área disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação atual 
vigente. Com a Inscrição: URGENTE 

UND 01 

05 

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR VERDE: em 
TYVEK, uso adulto, confeccionado em papel sintético 
com fechamento adesivo autocolante inviolável. A 
pulseira deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com 
área disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação atual 
vigente. Com a Inscrição: POUCO URGENTE 

UND 01 

06 

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR AZUL: em 
TYVEK, uso adulto, confeccionado em papel sintético 
com fechamento adesivo autocolante inviolável. A 
pulseira deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com 
área disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação atual 
vigente. Com a Inscrição: NÃO URGENTE 

UND 01 

07 

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR CINZA: em 
TYVEK, uso adulto, confeccionado em papel sintético 
com fechamento adesivo autocolante inviolável. A 
pulseira deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com 
área disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação atual 
vigente. Com a Inscrição: ACOMPANHANTE 

UND 01 
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ANEXO I 

LOTE I 

PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS COR BRANCA EM SISTEMA 
DE CONSIGNÇÃO COM COMODATO DAS IMPRESSORAS TÉRMICAS. 

PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL V.UNT V.TOTAL 

01 

PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTA / Pulseira de 
Identificação adulta na Cor Branca com bordas 
atraumáticas, com fechamento adesivo e inviolável, 
para uso adulto, atóxica e hipoalergênica, com 
revestimento prateado antimicrobiano e resistente a 
água, sabão, álcool, outros solventes e matérias 
abrasivas. Deve constar na embalagem dados de 
identificação, data de validade, n° de lote, procedência 
e registro no Ministério da Saúde. Compatível coma 
impressora térmica. 

UND 369.480 

  

A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I DEVERA FORNECER EM SISTEMA DE COMODATO 08 
(oito) IMPRESSORAS TERMICAS PARA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO / Impressora de Pulseira 
com resolução de 300dpi, velocidade máxima de impressão de 51 mm/seg, comunicação serial e 
usb, comprimento máximo de impressão: 558mm, comprimento mínimo de impressão 76mm, largura 
de impressão 19,05mm; 25,4mm, 30,16mm. Código de barras lineares: codobar, code 11, code 39, 
code 93, code 128, ean-8, ean-13, ean-14, GS1 data Bar™ (antigo RSS), Industrial 2-de-5, 
Intercalado 2- de-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Padrão 2-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A e UPC-E 
com extensões EAN de 2 ou 5 dígitos;   idimensional aztec code, code49, data matrix, maxicoe, 
MicroPDF417, PDF417, CódigoQR; Características Elétricas: Alimentação Universal (especificações 
PFC) 100-240vac, 50- 60hz. Para pulseira adulta. 
Obs.: Dada a especificidade do item, e a necessidade da impressora térmica em regime de 
comodato faz-se necessário à criação do Lote acima descrito. 

Especificação Detalhada:  

Para o lote I: A licitante vencedora do lote 1 deverá fornecer, em forma de Comodato, para os 
hospitais participantes, impressoras, de acordo com as quantidades abaixo relacionadas:  

 04 Impressoras para o Hospital Geral de Roraima – HGR.  
 02 Impressoras para o Pronto Atendimento Cosme Silva – PACS. 
 02 Impressoras para Hospital das Clinicas HC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGO MARCA DA EMPRESA 

NOME COMERCIAL DA EMPRESA 

CNPJ Nº 

 

 

LOTE II 

CONSOLIDADO GERAL  

PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CONSIGNAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL V.UNT V.TOTAL 

01 

Pulseira de identificação cor VERMELHA: em TYVEK, 
uso adulto, confeccionado em papel sintético com 
fechamento adesivo autocolante inviolável. A pulseira 
deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com área 
disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação 
atual vigente. Com a Inscrição: EMERGÊNCIA 

UND 60.500   

02 

Pulseira de identificação cor LARANJA: em TYVEK, 
uso adulto, confeccionado em papel sintético com 
fechamento adesivo autocolante inviolável. A pulseira 
deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com área 
disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação 
atual vigente. Com a Inscrição: MUITO URGENTE 

UND 63.700   

03 

Pulseira de identificação cor AMARELA: em TYVEK, 
uso adulto, confeccionado em papel sintético com 
fechamento adesivo autocolante inviolável. A pulseira 
deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com área 
disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação 
atual vigente. Com a Inscrição: URGENTE 

UND 148.000   

04 

Pulseira de identificação cor VERDE: em TYVEK, uso 
adulto, confeccionado em papel sintético com 
fechamento adesivo autocolante inviolável. A pulseira 
deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com área 
disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação 
atual vigente. Com a Inscrição: POUCO URGENTE 

UND 447.000   

05 

Pulseira de identificação cor AZUL: em TYVEK, uso 
adulto, confeccionado em papel sintético com 
fechamento adesivo autocolante inviolável. A pulseira 
deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com área 
disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação 
atual vigente. Com a Inscrição: NÃO URGENTE 

UND 91.000   
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06 

Pulseira de identificação cor CINZA: em TYVEK, uso 
adulto, confeccionado em papel sintético com 
fechamento adesivo autocolante inviolável. A pulseira 
deverá medir no mínimo 24 cm de largura (com área 
disponível para impressão de 16,5 cm) e 1,9 cm de 
altura resistente a procedimentos, e impermeável a 
líquidos, apresentação em material que garanta a 
integridade do produto; de acordo com a legislação 
atual vigente. Com a Inscrição: ACOMPANHANTE 

UND 517.500   

 

Obs.: Havendo divergências entre as especificações deste anexo e a do sistema comprasnet, 
prevalecerá a deste anexo.  

 
Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  

b) Validade da proposta; 

c) Assinatura e identificação da pessoa responsavel; 

d) Demais informações necessária;  

f) Data da proposta. 
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ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO UND HGR HMI PACS HC ALT BONF 
CARA

C 
MUCA

J 
NORM 

PACA
R 

RORAI TOTAL 

01 
Pulseiras para identificação de 
pacientes internados cor BRANCA 

Und 
320.00

0 
0 43.000 6.480 0 0 0 0 0 0 0 369.480 

02 
Pulseira de identificação cor 
VERMELHA EMERGÊNCIA 

Und 
0 

30.000 2.000 0 1.500 1.000 2.500 3.000 1.500 4.000 15.000 60.500 

03 
Pulseira de identificação cor 
LARANJA MUITO URGENTE 

Und 
0 

30.000 5.200 0 1.500 1.500 3.000 2.000 1.500 4.000 15.000 63.700 

04 
Pulseira de identificação cor 
AMARELA URGENTE 

Und 0 50.000 66.000 0 3.000 3.000 2.000 5.000 3.000 5.000 11.000 148.00 

05 
Pulseira de identificação cor VERDE 
POUCO URGENTE 

Und 
0 

50.000 
180.00

0 
0 5.000 4.000 6.000 7.000 5.000 10.000 18.000 447.000 

06 
Pulseira de identificação cor AZUL 
NÃO URGENTE 

Und 
0 

50.000 4.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 91.000 

07 
Pulseira de identificação cor CINZA 
ACOMPANHANTE 

Und 300.00 70.000 86.000 33.000 1.500 1.500 3.000 2.000 1.500 4.000 15.000 517.500 

TOTAL GERAL  
620.00
0 

280.00
0 

386.20
0 

39.480 17.500 16.000 21.500 24.000 17.500 32.000 81.000 1.535.180 


