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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 

O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Medição Radiológica para atender ao Edital de Chamamento nº 001/2012 da Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro para administração por Organização Social de Saúde da 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas Copacabana. 

Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

  A Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs Copacabana está localizado na Rua 
Siqueira Campos, 129 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071.  

A UPA 24 Horas Copacabana está vinculada tecnicamente a Secretaria de Estado de 
Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ). Destina-se ao atendimento de pacientes de 
todas as faixas etárias e atendimento em odontologia, prestando atendimento 24 horas por dia, 
em todos os dias do ano. Trata-se de componentes pré-hospitalares fixos da Rede de Atenção 
às Urgências e se caracterizam como estabelecimentos de saúde de complexidade 
intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e a Rede Hospitalar. 

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 CONTRATADA deverá atuar abrangendo todo e qualquer trabalho/ação relativo à 
radioproteção de trabalhadores e indivíduos do público, aferindo a medida da dose de radiação 
recebida pelos colaboradores. A CONTRATADA também deverá emitir relatórios com as 
medidas de radiação, dentro dos prazos legais, conforme a Portaria Federal nº 453 de 1º de 
Junho de 1998 da então Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualmente 
ANVISA, e a Norma CNEN – NN – 3.01:2011 da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 


























































