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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 

O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Coleta 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. 
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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. 




































































