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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 

O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Locação de Ambulâncias 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  

Deverá a empresa a ser Contratada, manter sistema de comunicação entre a base operacional 
e a Coordenação administrativa das unidades visando o atendimento das demandas internas 
da mesma. 

Manter seus funcionários regulamente registros perante as normas da Consolidação das Leis 
de Trabalho assumindo inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias 
decorrentes das relações de emprego. Qualquer alteração deve ser formalizada às unidades e 
a Secretaria Municipal de Saúde.  

Manter seus profissionais quando em serviço as dependências da CONTRATANTE 
devidamente uniformizadas e, portando cartões de identificação próprios utilizando os 
respectivos equipamentos de segurança e proteção individual, quando necessários e deverão 
observar todas as normas regulamentos e procedimentos internos definidos pelas unidades 
e/ou Secretaria Municipal de Saúde.  

Respeitar as normas legais vigentes inclusive as que digam respeito a segurança e higiene do 
trabalho.  

Assegurar que todos os veículos estejam higienizados e com todos os equipamentos 
obrigatórios, assim como supridos dos materiais de consumo como oxigênio e medicamentos 
para desenvolvimento regular da atividade.  

Possuir seguro de todas as ambulâncias, com cobertura de riscos de danos, materiais e danos 
pessoas dos ocupantes, bem como perante terceiros em razão de acidentes, devendo ser 
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apresentado no ato da assinatura do presente instrumento. Apresentar relação dos veículos e 
relação dos funcionários com indicação do número das Carteiras Nacional de Habilitação 
(CNH), necessariamente de Categoria D ou superior. 

Responsabilizar-se por todos os prejuízos que seus funcionários, equipamentos e/ou veículos 
possam ocasionar às unidades ou a terceiros, no desempenho das atividades. 

Substituir qualquer um de seus funcionários, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que 
as unidades e ou Secretaria Municipal de Saúde assim o solicitar. 

Responsabilizar-se integralmente por quaisquer intercorrências relativas a acidentes de 
trânsito, multas e/ou infrações de trânsito e outros incidentes relacionados ás remoções.  

Responsabilizar-se  pela idoneidade moral de técnica de seus funcionários, respondendo por 
todos e quaisquer danos ou falhas que os mesmos venham ocasionar no desempenho de suas 
funções ressalvando-se a CONTRATADA o direito de exigir atestados de antecedentes 
criminais e de boa conduta. Dispor e repor imediatamente os medicamentos, equipamentos e 
kits necessários para a correta e regular remoção. 

A reposição programada, para as devidas manutenções preventivas do veículo, deverá ser 
previamente agendada pela CONTRATADA com 48 horas de antecedência, e para a 
manutenção corretiva, a reposição será de até no máximo 03 horas, a partir do momento da 
solicitação. No caso de equipamentos a reposição será realizada em até 24 horas. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar para cada ambulância uma equipe de 04(quatro) 
motoristas socorrestes devidamente uniformizados, habilitados, certificados e treinados, 
contratados em consonância à CLT e acordos sindicais, visando a execução dos serviços de 
forma plena nas 24 horas de todos os dias. 

A CONTRATADA deverá cobrir a falta do motorista no plantão no prazo máximo de 01 hora. 

REQUISITOS ESTRUTURAIS DAS AMBULANCIAS 

Segundo resolução CFM nº 1.671/03 (Publicada no D.O.U., de 29 Julho 2003, Seção I, pg. 75-

78) III 1. 4. Ambulância de Suporte Avançado (tipo D), também denominada ambulância UTI 

móvel deve ser equipada com: 

Sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; maca com rodas 
e articulada; dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de 
oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita 
ventilação mecânica por no mínimo duas horas); respirador mecânico de transporte, com 
alarmes de desconexão de circuito, pressão alta em vias aéreas, falha de ciclo, baixa pressão 
de gás, PEEP até 15 cm de H2O; monitor multiparâmetro ou aparelhos separados contendo, 
no mínimo, oximetria de pulso, pressão arterial não - invasiva; unidade geradora de marca-
passo transvenoso portátil; eletrocardiógrafo capaz de registrar ECG de 12 derivações; monitor 
cardíaco e cardioversor com marca-passo externo com bateria e instalação elétrica 
disponível; duas ou mais bombas de infusão com bateria e equipo; maleta de vias aéreas 
contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres de 
aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20 ml para insuflar o "cuf"; 
ressuscitador manual adulto/infantil; sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas 
de procedimentos; máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia e "spray"; 
cadarços para fixação de cânula; laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; 
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estetoscópio; esfigmomanômetro adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios-guia 
para intubação; pinça de Magyl; bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; material para 
cricotiroidostomia; drenos para tórax; maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de 
braço; luvas estéreis; recipiente de algodão com antisséptico; pacotes de gaze estéril; 
esparadrapo; material para punção de vários tamanhos, incluindo agulhas metálicas, plásticas 
e agulhas especiais para punção óssea; garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres 
específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; 
cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo 
de infusão de 4 vias; frascos de solução salina; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de 
parto como descrito nos itens anteriores; frascos de drenagem de tórax; extensões para drenos 
torácicos; sondas vesicais; coletores de urina; protetores para eviscerados ou queimados; 
espátulas de madeira; sondas nasogástricas; eletrodos descartáveis; equipos para drogas 
fotossensíveis; equipo para bombas de infusão; circuito de respirador estéril de reserva; 
equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais; cobertor ou 
filme metálico para conservação do calor do corpo; campo cirúrgico fenestrado; almotolias com 
anti-séptico; conjunto de colares cervicais; prancha longa para imobilização da coluna. 














































































