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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 

O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de 
Alimentação Coletiva 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  

O serviço de fornecimento de alimentação coletiva, deverá se basear no projeto básico de 

alimentação (que seguirá anexo a esse termo de referencia).  

Horários de Fornecimento 

Café da Manhã - Pacientes                08h30 – 09h30 

Almoço – Funcionários                             11h00 – 13h30 

Almoço – Pacientes                             11h00 – 12h00 

Lanche da Tarde – Funcionários    15h30 – 16h30 

Lanche da Tarde – Pacientes                 15h00 – 16h00 

Jantar – Funcionários                              20h00 – 21h30 

Jantar – Pacientes                              18h00 – 19h00 

Kit Lanche – Funcionários                  20h – 21h30 (Entrega) 
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Média de Alimentação - Mensal 

Segue abaixo para pautar os custos de tal serviço, a média de alimentação para que sirva 
como base na confecção de propostas: 
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Equipe de Trabalho 

A proposta inclui toda a equipe de trabalho que será responsável pela gestão do SND nas 
unidades aqui mencionadas da rede hospitalar de Contagem/MG, são: Nutricionistas, Técnicas 
em Nutrição e Copeiras. 




























































































































































































































