
                                                                                                                

 

  

 

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos para atender ao Edital de Chamamento nº 
002/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para administração por 
Organização Social de Saúde do Hospital Estadual da Mãe. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Estadual da Mãe (HEM) está localizado na Rua Doutor Carvalhães, nº400, 

Rocha Sobrinho, Mesquita – RJ, inserido na Macrorregião Metropolitana I, com população 
estimada de 3.444.423 habitantes, excluindo a cidade do Rio de Janeiro (fonte: IBGE Censo 
2010).  

O HEM estrutura-se com perfil maternidade de baixas e médias complexidades para 
demanda referenciada pelas unidades de saúde da região e ambulatório para atendimento 
também à demanda espontânea. O HEM deverá atuar também como polo de apoio, 
treinamento e capacitação das equipes que operam na atenção básica de saúde, no município 
de Mesquita e em outros da região Metropolitana I, no que concerne ao atendimento 
ambulatorial de ginecologia e obstetrícia. 

O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de gestão 
compartilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 
observando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a 
missão da SES/RJ e o contido no Contrato. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 
A coleta de resíduos será realizada de acordo com a demanda gerada pela unidade e 
previamente acordado entre a Coordenação Administrativa da mesma e a CONTRATADA. 
Entregar no ato da coleta todos os manifestos correspondentes à respectiva coleta. 
A CONTRATADA se obriga a obedecer a todas as Leis, posturas e regulamentos Federais, 
Estaduais e Municipais, relacionados com os trabalhos executados. A coleta e o transporte ao 
DESTINO FINAL LEGAL dos resíduos acondicionados serão de responsabilidade exclusiva do 
CONTRATADO. Realizar os serviços aqui contratados na forma e prazos propostos, bem como 
garantir suas qualidades técnicas. 
A CONTRATADA responsabiliza-se inteiramente, e eximirá o CONTRATANTE de todas e 
quaisquer obrigações referentes aos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e 
outros quaisquer, passados, presentes e futuros na forma da Legislação em vigor, relativos a 
seus representantes, prepostos, e empregados utilizados para execução dos serviços, ora 
contratados. Assumir o polo passivo de qualquer demanda judicial, oriunda direta ou 
indiretamente do presente contrato, declarando, desde já, de forma irrevogável que o 
CONTRATANTE não tem qualquer responsabilidade daí decorrente, a não ser que a mesma 
tenha contribuído de forma irrevogável para a sua propositura. 
 
 

MÉDIA DE COLETAS 
 
LIXO COMUM: 900 Contêineres de 240 Litros / mês. 
LIXO INFECTANTE (GRUPOS A e E): 120 Contêineres de 240 Litros / mês. 
LIXO QUÍMICO (GRUPOS B, A2/A3) e LÂMPADAS: Mediante Demanda. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de prestação de serviços pela CONTRATADA 
de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos extraordinários (grupo D) gerados 
pelo CONTRATANTE.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação das seguintes empresas prestadoras de serviços: 
 

• Koleta Ambiental S.A 

• Trusher Serviços de Esterilização Ltda 

• Sanetran Saneamento Ambiental S.A 

• Resíduo All 

• Servioeste Rio de Janeiro Ltda 

• Genesis Soluções Ambientais 

• Galpão Ambiental 

3 – PARECER TÉCNICO 

 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: Koleta Ambiental S.A 

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Av Pastor Martin Luther King Jr nº8745 

4.4 - Bairro: Colégio 

4.5 - Cidade: Rio de Janeiro 

4.6 - Est.: Rio de Janeiro                 

4.7- CEP: 21.530-012 

4.8 - Fone / Fax:  
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4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 04.517.241/0001-63 

4.11 - CPF:                                                      

4.12 - RG: 

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Prestação de serviços pela CONTRATADA de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos resíduos extraordinários (grupo D) gerados pelo CONTRATANTE. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 18/07/2015 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$9,00 por resíduos extraordinários 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: De acordo com a demanda.  
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital da Mãe 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Coleta de resíduos extraordinários feita diariamente. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Serão usados 
contêineres cedidos como comodato pela Contratada à Contratante. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionário da Contratada 
devidamente habilitado. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento até o décimo dia útil de cada mês, 
 após a apresentação da nota fiscal devidamente preenchida. 

5.12 - Dados Bancários:  
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5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas: Cabe a CONTRATANTE colocar em local apropriado, contendo o material 
objeto deste contrato, a fim de assegurar à CONTRATADA facilidade e segurança em seu 
recolhimento.  
A CONTRATANTE deverá acondicionar os resíduos a serem recolhidos pela  
CONTRATADA em sacos plásticos brancos leitosos, quando infectantes , cuja  
Capacidade deverá ser adequada ao volume dos resíduos, nunca ultrapassando a 2/3 da capacidade 
do saco, devendo estes estar devidamente fechados e dentro de contêiner. O resíduo perfuro 
cortante deverá ser armazenado em recipiente próprio para este fim descrito em Lei. Dentro dos 
sacos mencionados podem ser colocados estes recipientes contendo resíduo perfuro cortante 
desde que não se apresente risco de rompimento do saco.  
A CONTRATANTE deverá acondicionar os resíduos extraordinários orgânicos ou inorgânicos a ser 
recolhidos pela CONTRATADA em sacos pretos ou em sacos verdes ou azuis segunda a legislação 
em vigor. Em ambos os casos, a capacidade dos sacos deverá ser adequada ao volume dos resíduos, 
nunca ultrapassando a 2/3 da capacidade do saco, devendo estes estar devidamente fechados e 
dentro de contêiner. Dentro destes sacos podem ser colocados os produtos perfuro cortantes não 
infectantes desde que devidamente acondicionados assegurando não só a total proteção quanto à 
ruptura destes sacos, como a total neutralização das suas propriedades perfuro/ cortantes. 
 

Referências e Hospitais em que atua: FIOCRUZ, Casa de Saúde São Jose, Samaritano. 

Outras informações: 

 
Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 
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• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
 

 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 

Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 

Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 

13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando: 

 
� Nome da empresa e CNPJ; 

� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio ou 

negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 
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