
TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A CRIAÇÃO
DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO:

Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A CRIAÇÃO DE

MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO

1. OBJETO

1.1. Contratação de pessoa física ou jurídica prestação de serviços de criação e produção de

materiais de utilidade pública referente a ações, programas e serviços da Rede Estadual de

Hemocentros  -  Rede  Hemo,  compreendendo  por  Hemocentro  Estadual  Coordenador

Professor Nion Albernaz - HEMOGO; Hemocentro Estadual da Região Sudeste - HEMOGO

Catalão;  Hemocentro  Estadual  da  Região  São  Patrício  -  HEMOGO  Ceres;  Hemocentro

Estadual  da  Região  Sudoeste  I  -  HEMOGO  Rio  Verde;  Hemocentro  Estadual  da  Região

Sudoeste II - HEMOGO Jataí; Unidade de Coleta e Transfusão de Formosa; Unidade de Coleta

e Transfusão de Iporá; Unidade de Coleta e Transfusão de Porangatu; Unidade de Coleta e

Transfusão de Quirinópolis.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.   O  presente  Termo  de  Referência  tem por  objeto  a  seleção  de  proposta  visando a

contratação de pessoa física ou jurídica prestação de serviços  de criação e produção de

materiais de utilidade pública referente a ações,  programas e serviços,  definidos como o

conjunto  de  atividades  realizadas  integradamente  que  tenham  por  objetivo  o  estudo,  o

planejamento,  a  conceituação,  a  concepção,  a  criação,  de  materiais  educativos  a  serem

utilizados pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – Idtech em meios de

divulgação,  com  o  objetivo  de  dar  publicidade  das  ações,  dos  programas  e  serviços

desenvolvidos pela Rede Hemo, visando sobretudo a mobilização de doadores de sangue. 

3. SOBRE OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS



3.1.  A criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação destinadas a

expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias,  atendidas as

prescrições estabelecidas para as ações; 

3.2. Os serviços de concepção e criação não poderão ser objeto de subcontratação; 

3.3. Os serviços abrangem as ações institucionais e de utilidade pública; 

3.4   Informações  para  campanhas  de  conscientização  e  mobilização  da  sociedade  para

atingimento dos objetivos da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo. 

3.5 Elaboração de campanhas para as redes sociais – cards e vídeos de 30 segundos a um

minuto, além da realização de sugestão de roteiros, que serão previamente aprovados pela

instituição antes da confecção dos mesmos, para cada tema descrito abaixo:

a) Comemore seu aniversário doando sangue – Incentivar as pessoas a comemorarem o

aniversário doando sangue no Hemocentro Coordenador; 

b) Dia Nacional do Doador de Sangue (25/11) – Ação voltada para os doadores assíduos

da Rede Hemo. 

c) Saiba o destino da sua doação de sangue – Mostrar para o doador o destino da bolsa

de sangue doada.

d) Expresso da vida -  uma van destinada para empresas – oferecendo transporte aos

doadores de sangue); 

e) Festas de fim de ano - Natal e Ano Novo;  

Sempre fomentando nas pessoas do desejo de se tornarem doadoras de sangue e, de quem

já for ter a recorrência na doação.

3.6 Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato e o Plano

de Atividades  (cronograma) deve ser apresentado em até 10 (dez) dias úteis.



3.7 Todas as informações necessárias para a criação das peças serão informadas à agência

pela Assessoria de Comunicação Social. 

4.  HABILITAÇÃO DA EMPRESA

4.1. A empresa deverá atender aos requisitos técnicos mínimos: Apresentar pelo menos 02

(dois)  atestados  de  capacidade  técnica,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito

público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços e está apta para

o  desempenho  de  atividades  pertinentes  e  compatíveis  em  características  e

quantitativos com o objeto.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. É de responsabilidade da Contratada:

a) Responsabilizar-se  integralmente  pelos  serviços  contratados,  nos  termos  da

legislação vigente;

b) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

c) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à

CONTRATANTE, usuários e/ou a terceiros por sua culpa/dolo, em consequência de

erro,  negligência  ou  imperícia,  própria  ou  de  auxiliares  que  estejam  sob  sua

responsabilidade na execução dos serviços contratados;

d) Responsabilizar- se por todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou

venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o serviço contratado;

e) Responsabilizar-se por todas as despesas administrativas e operacionais relativas à

prestação dos serviços, incluindo todos os custos diretos e indiretos;

f)     Manter o sigilo das informações levantadas durante a pesquisa respeitando a

confidencialidade dos dados, conforme a Lei Geral de Proteção dos Dados - LGPD

nº 13.709/2018 e quaisquer outras legislações vigentes;

g) A  CONTRATADA  deverá  atender  às  Políticas  de  COMPLIANCE  da  CONTRATANTE

disponíveis  no  site:  https://idtech.org.br/principal.asp?

edoc=conteudo&secaoid=450&subsecaoid=375&lstrod=0&ctpss=1

https://idtech.org.br/principal.asp?edoc=conteudo&secaoid=450&subsecaoid=375&lstrod=0&ctpss=1
https://idtech.org.br/principal.asp?edoc=conteudo&secaoid=450&subsecaoid=375&lstrod=0&ctpss=1


6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. É de responsabilidade da Contratante:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada em relação ao objeto do Contrato;

b) Fornecer os dados para o desenvolvimento das peças e campanhas publicitárias; 

c) Aplicar à contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir

a  responsabilidade  da CONTRATADA pelo  perfeito  cumprimento das  obrigações

contratuais, ou por quaisquer outros danos ou irregularidades, inclusive quanto a

terceiros.

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO

A contratação da agência de publicidade e propaganda terá a vigência de 12 meses. 

8. DA FISCALIZAÇÃO

a)  A CONTRATANTE designará um gestor do contrato para acompanhamento e

fiscalização da sua  execução,  que registrará,  em relatório,  todas  as  ocorrências

relacionadas com a prestação dos serviços, determinando o que for necessário à

regularização das falhas ou vícios observados;

b)  A CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá reclamar ou apontar qualquer

incongruência e/ou vícios nos serviços executados pela CONTRATADA;

c)  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do

contrato serão solicitadas à autoridade competente da CONTRATANTE para a adoção

das medidas convenientes.

Goiânia, 03 de novembro de 2022



Assessoria de Comunicação Social

Flávia Rocha Rodrigues


