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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de serviços de limpeza de 
caixa d’água nas dependências do Hospital Municipal de Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
O estudo contemplou a avaliação de 03 empresas prestadoras de serviço: 
 

 A L SAQUETE DEDETIZADORA 

 ENGEPRAG – CONTROLE DED PRAGAS URBANAS LTDA 

 LÍDER SERVIÇOS LTDA 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: A L SAQUETE DEEDTIZADORA 

4.2 - Nome fantasia: A L SAQUETE DEEDTIZADORA 

4.3 - Endereço: Av. Ouro Fino, nº 420 

4.4 - Bairro: Bosque dos Eucaliptos 

4.5 - Cidade: São José dos Campos 

4.6 - Est.:  SP 

4.7- CEP:  12.233-400 

4.8 - Fone / Fax:   

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 35.016.670/0001-80 

4.11 - CPF:                                           
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4.12 - RG:   

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: serviços de limpeza de caixa d’água nas dependências do Hospital 
Municipal de Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 

5.2 - Data de início do contrato: 01 de Abril de 2020. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: A título de remuneração, por força do presente contrato e de todos 
os demais encargos decorrentes, o HMTJ pagará à CONTRATADA R$850,00 (oitocentos e 
cinquenta reais) semestralmente, sempre que realizado o serviço. 
  

5.4 - Valor estimado anual do contrato: Atribui-se ao presente contrato o valor, estimado, anual 
de R$1.700,00 (mil e setecentos reais). 
 
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: Dependências da CONTRATANTE. 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Quando demandado pela unidade. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Aparelhos e 
equipamentos necessários para a prestação de serviço são de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Sócios e funcionários da 
CONTRATADA. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: O pagamento ocorrerá até o 10º dia do mês subsequente à 
prestação do serviço mediante envio de nota fiscal eletrônica até o dia 25 do mês corrente. 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco: ITAÚ 

5.14 - Nome e nº da Agência:8542                                                     
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5.15 - Nº Conta Corrente: 21799-0 

 
Especificações técnicas: 

Referências e Hospitais em que atua:  

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); 

 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) 
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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). 

 

 

 



REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DO 
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – HMTJ/O SS. 

 

Capítulo I:  

Das Disposições Gerais  

Art. 1º. O presente Regulamento estabelece normas para a contratação de obras, serviços e 
compras, no âmbito dos serviços e gerenciamento de unidades públicas sob a gestão do 
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – HMTJ/OSS, qualificado como 
Organização Social de Saúde – OSS.  

Art. 2º. A contratação de obras, serviços e compras do HMTJ/OSS no gerenciamento de 
unidades públicas no âmbito das unidades públicas sob gestão da entidade serão feitas de acordo 
com as normas estabelecidas neste Regulamento e com o disposto em seu Estatuto Social.  

Art. 3º. O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as 
propostas apresentadas, a melhor proposta para o HMTJ/OSS, mediante julgamento objetivo, 
devendo ser observados os seguintes princípios: I. razoabilidade; II. eficiência; III. qualidade; 
IV. Economicidade 

Capítulo II:  

Dos procedimentos de aquisição Seção I: Disposições gerais  

Art. 4º. Os procedimentos de contratação de obras, serviços e compras deverão conter a 
aprovação da Administração, podendo, a seu critério, ser a função, delegada a pessoa ou órgão 
de sua confiança.  

Seção II: Das compras  

Artigo 5º. Entende-se por compra toda aquisição remunerada de bens ou serviços para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Parágrafo primeiro – As compras de bens e serviços serão feitas mediante a apresentação de, ao 
menos 3 (três) orçamentos ou propostas as quais poderão ser apresentadas por e-mail, fax, 
lances eletrônicos, lances presenciais ou qualquer outro meio lícito, transparente e eficiente 
adotado pela entidade, como critério de recebimento das propostas.  

Parágrafo segundo – Poderá, entretanto ser dispensada a apresentação do número mínimo de 
orçamentos ou propostas previstos no parágrafo anterior, nos casos de urgência/emergência, em 
caso de ausência de proposta após comprovado o convite ou nos casos de dispensa ou 
inexigibilidade previstos no presente Regulamento.  

Artigo 6º. O processo de compra/aquisição compreenderá as seguintes etapas: 

I. qualificação de fornecedores; 

II. requisição de compra;  

III. pesquisa de mercado;  

IV. solicitação de orçamentos/proposta;  

V. avaliação da melhor oferta/proposta;  

VI. emissão da Ordem de Compra. 



 

Artigo 7º. A requisição de compra deverá conter:  

I. caráter da aquisição: se normal ou em regime de urgência: a) no caso de compras por meio do 
regime de urgência, o solicitante deverá fornecer subsídios para o perfeito atendimento da 
solicitação e da configuração do estado de urgência;  

II. descrição da compra: que deverá necessariamente conter: a) especificações do bem/serviços; 
b) definição de quantidade e unidade do bem; c) informações técnicas e demais características 
que permitam sua aquisição/contratação.  

Parágrafo único – Para fins do inciso I, “a” do presente artigo considera-se de urgência toda 
aquisição de bens indisponíveis em estoque e que necessitem de utilização imediata, bem como 
de serviços quando necessários para normalizar as atividades regulares das unidades 
interessadas, sobretudo as ligadas ao atendimento assistencial. Poderão as unidades, dado o grau 
de urgência, adquirir bem ou serviço com recursos próprios ou para pagamento posterior, 
mediante autorização de seus responsáveis. 

 

Seção III: Das Obras e Serviços de Engenharia  

Art. 8. Entende-se por obra toda construção, reforma, adequação, fabricação, recuperação 
ampliação ou restauração, total ou parcial dos bens imóveis da entidade, ou aqueles por ela 
locados, ou sob sua gestão, realizada por execução direta ou indireta. Por serviço de engenharia 
entende-se toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção ou trabalhos técnico-profissionais. 

 

Parágrafo primeiro – A forma e o regime de execução serão escolhidos pela Administração da 
entidade, cabendo à mesma, a abertura de processo para seleção da melhor proposta e a dispensa 
ou a inexigibilidade do certame concorrencial, na forma do presente Regulamento.  

Parágrafo segundo – Para contratação das obras e serviços de engenharia deverão ser 
consultadas, sempre que possível, 3 (três) empresas. Os estudos preliminares e os projetos 
deverão considerar, principalmente os seguintes requisitos: 

I. segurança;  

II. funcionalidade e adequação;  

III. economia na execução, conservação e operação; 

IV. possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 
existentes no local para execução, conservação e operação; 

V. adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;  

VI. experiência anterior, regularidade jurídica, fiscal e adequada situação financeira da empresa;  

VII. impacto ambiental; 

 

Parágrafo terceiro – Os serviços dos quais trata a presente Seção poderão ser contratados por 
meio de pregão, leilão ou lances, quer sejam presenciais ou eletrônicos. 



 

Seção IV: Dos Serviços Técnicos Especializados  

Art. 9. Entende-se por Serviços Técnicos Especializados aqueles relativos a:  

I. profissionais e serviços da área de saúde, tais como: (a) médicos e equipes médicas, em suas 
especialidades, fornecedores de mão de obra e equipamentos; (b) técnicos e equipes técnicas 
fornecedoras de mão-de-obra e equipamentos, diagnose e terapia; (c) treinamento e 
desenvolvimento específicos da área da saúde; (d) profissionais ligados à produção técnica 
científica específica da área objeto da contratação. 

 

II. outras atividades especializadas, tais como: (a) estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos e executivos; (b) pareceres, perícias e avaliações em geral; (c) assessorias ou 
consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias e serviços jurídicos; (d) fiscalização, 
supervisão, administração ou gerenciamento de obras ou serviços; (e) patrocínio ou defesa de 
causas judiciais ou administrativas; (f) treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

 

Art. 10. Para a contratação dos serviços previstos nesta Seção será necessária seleção criteriosa 
do prestador de serviços, considerando a idoneidade, a experiência, a reconhecida qualidade e a 
especialização do contratado, dentro da respectiva área. 

 

Seção V: Da dispensa e da inexigibilidade de Procedimento Concorrencial 

 

Art. 11. São casos de dispensa do procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo primeiro: 

I. na aquisição de perecíveis;  

II. Telefonia e jornais de grande circulação;  

III. para contratações de Serviços Técnicos especializados, previstos na Seção IV do presente 
Regulamento;  

IV. para os demais casos desde que justificados pela unidade requisitante, após prévio parecer 
da Administração. 

 

Art. 12. São casos de inexigibilidade do procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo primeiro: 

 

I. para impressão nos Diários Oficiais;  

II. na contratação de fornecimento de energia elétrica, água e gás encanados;  

III. Correios;  

IV. nos casos de fornecedor e/ou representante exclusivo;  

V. nos casos previstos como regime de urgência;  

VI. quando da impossibilidade de competição, desde que adequadamente demonstrada. 



 

Capítulo III: Dos Contratos  

 

Art. 13. As contratações de obras, serviços terceirizados, serviços técnicos especializados, 
alienações, locações e aquisições de bens imóveis deverão ser objeto de contrato elaborado pela 
entidade, em acordo de termos com a parte contrária, atendendo aos preceitos e requisitos legais 
do presente Regulamento, do Estatuto Social da entidade, do Código Civil e legislações que 
disponham sobre a matéria.  

Parágrafo primeiro – Os contratos deverão ser instruídos com documentos necessários à regular 
contratação dos mesmos. 

Parágrafo segundo – Para aquisição de bens com entrega imediata e integral, dos quais não 
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, o termo de contrato é dispensável, 
podendo ser substituído pela ordem ou acordo de compra, respeitados os procedimentos de 
aquisição previstos no presente Regulamento. 

 

Capítulo IV: Das Disposições Finais  

 

Art. 14. Os casos não previstos nesse Regulamento serão decididos pela Administração da 
entidade sendo submetidos ao respectivo Conselho, na primeira oportunidade.  

Art. 15. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, não prejudicando 
atos jurídicos e fatos perfeitos decorridos ou continuados até a presente data.  

Art. 16. – Ficam revogadas todas as disposições anteriores que conflitem ou mesmo deliberem 
sobre questões previstas nos dispositivos contidos no presente Regulamento. 

 



 

 

higivale@globo.com 

(12) 3033-5367/ 99195-6162  

 

 HIGIVALE        
 Controladora de Pragas Urbanas 
  Licença Vigilância Sanitária: 354990401-812-000023-1-3 

 
 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, FEVEREIRO DE 2020. 

Nº. ORÇ: 070220. 

 
 

 
ORÇAMENTO LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 

 
HMTJ – HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS 

 
 

 

A/C Sr. Thiago Costa 
 

 
 
 

LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 

Fechamento do registro de entrada de água. Esgotamento das caixas por processo 

de sucção ou bomba, sendo uma caixa por vez, a fim de que não se falte e 

economize água. Escovagem das caixas com escovões de nylon de 15 cm com 

cerdas arredondadas para não afetar a impermeabilização e com jato de água de 

alta pressão. Desinfecção com HIPOCLORITO DE SODIO a 1,5 g de cloro ativo. 

Enxágüe com água limpa e escoamento. Reabastecimento, deixando o reservatório 

pronto para utilização. 
 

Fica estabelecido o valor de: 
 

Limpeza de 01 caixas d’água de 70.000 litros e 01 cisterna de 80.000 litros: 

 

Valor total dos serviços:                                       R$ 850,00 (semestral) 

 

Validade dos serviços: 06 meses 

 

Condições de pagamento: 10 DDL da execução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

higivale@globo.com 

(12) 3033-5367/ 99195-6162  

 

 HIGIVALE        
 Controladora de Pragas Urbanas 
  Licença Vigilância Sanitária: 354990401-812-000023-1-3 

 
 

 

 

 

 

DADOS CADASTRAIS 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL A L Saquete Dedetizadora. 

NOME FANTASIA Higivale Dedetizadora 

CNPJ 35.016.670/0001-80 

INSC. MUNICIPAL 400221 

CONTATO Adevaldo Saquete 

ENDEREÇO P/ CORRESP. Avenida Ouro Fino, 420. 

BAIRRO Bosque dos Eucaliptos 

CEP 12233-400 

CIDADE São José dos Campos 

ESTADO SP 

TELEFONE  (12) 3033-5367 /  12 99195-6162 

E-MAIL / SITE higivale@globo.com 

DADOS BANCÁRIOS Banco Itaú  

AGÊNCIA 8542 – São J Campos, Andrômeda 

CONTA CORRENTE 21799-0 



 

 

 

PROPOSTA DE SERVIÇO 

N° CEVS 354990401-812-000019-1-0 / CREA N°1798880 / CETESB Nº 203984201319/ IBAMA N°5764249 

 

Proposta N° 1785 -20 

Data 24/01/2020  Validade da Proposta: 23/02/2020 

 
HOSPITAL E MATERNIDADE  THEREZINHA DE JESUS HMTJ (CLINICA SUL) 
 
Praça Natal, 55, Parque Industrial – São José dos Campos / SP. 
 
Contato: (12)3932-1341                    Responsável: Thiago Almeida. 

SERVIÇO(S) PROPOSTO(S): 

Item 01- Prestação de serviço de higienização e desinfecção de reservatórios d’água. 
 
 

01 UND 
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
POTÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 80.000 LITROS, CONFORME 
NORMAS: CVS 06-12 – 2011. 

01 UND 
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
POTÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 70.000 LITROS, CONFORME 
NORMAS: CVS 06-12 – 2011. 

 

Pragas Alvo: Fungos Bactérias e Protozoários. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 

Área Total: Aproximadamente:              Construída                   

Local da infestação: Área Interna e Área Externa. 

Tipo de Atividade: Hospitalar 

TECNICA DE APLICAÇÃO 

- A higienização e desinfecção atendem a legislação vigente CVS 006 de 12/01/2011 

PRODUTOS(S)  UTILIZADO(S) 

Princípio Ativo/ Registro no Ministério da 
Saúde 

Concentração 
% 

10 litros de Água 
Grupo Químico 

Dicloroisocianurato de Sódio – MS 
3.1243.0001 

10g/1000l h20 Dicloroisocianurato 

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - ENGEPRAG 

O controle de pragas tem seu início na vistoria técnica sempre realizada por um profissional 

habilitado com objetivo de sucesso no tratamento proposto, conforme o diagrama abaixo. 

 

  

Contrante Contratada

Vistoria Técnica - Engenheiro

Relatório Técnico

Barreiras Físicas

Acompanhamento de Serviços

Controle Alcançado 

Vistoria de Manutenção

Implantação do Contrato

Monitoramento Mensal

Rotação de Produto



 

 

 

 

SEGURANÇA E BEM ESTAR DE CLIENTES E FUNCIONÁRIOS 

- Nossos funcionários se apresentam devidamente uniformizados, identificados e utilizam os 

equipamentos de proteção individual aprovados por órgão competentes. Oferecemos 

Equipamento de Proteção Individual descartáveis para acompanhante dos nossos serviços. 

- Nossa equipe operacional possui treinamento em NR 33 e NR 35 (Espaço Confinado e 

Altura)  

-Todos os materiais e equipamentos utilizados incluindo uniformes, veículos são 

identificados pela marca ENGEPRAG. 

- Os produtos utilizados são de uso profissional, registrados no ministério da saúde e saem 

da empresa em frascos contendo a dose exata para a aplicação. O número de registro, 

dosagens e outras informações serão fornecidas através do Certificado, Ordem de Serviço 

sempre emitidas em duas Vias, Ficha Técnica dos produtos e Adesivos. Todo o 

procedimento e materiais atendem a legislação vigente RDC 52. 

- Todos os produtos utilizados são de uso profissional, registrados no ministério da saúde e 

saem da empresa em frascos contendo a dose exata para a aplicação. 

- A higienização e desinfecção atendem a legislação vigente CVS006 de 12/01/2011. 

- Após a execução das atividades será entregue certificados contendo informações 

específicas sobre o serviço realizado, assistência técnica e demais informações úteis. 

ASSITÊNCIA TÉCNICA 
  
Os serviços estarão assegurados durante o período de 06 (seis) meses. 
 
 
  



 

 

 

 
ORÇAMENTO 

 
 

Valor TOTAL Semestral .........................................R$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais). 
Limpeza de Água 70.000L  
 

Valor TOTAL Semestral .........................................R$ 860,00 (Oitocentos e Sessenta Reais). 
Cisterna de 80.000L 
 
 
 

 
 

Observações:  

 Vale ressaltar que as condições de acesso para a higienização dos reservatórios de 

água é de responsabilidade da contratante. 

 Caso haja interesse da análise microbiológica, será acrescido o valor de R$ 170,00 

por ponto de amostra. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

                                                                                                                        Maria Aparecida 

 

 
 



 
 
 
 
São Jose dos Campos, 07 de Fevereiro  de 2020. 

TÍTULO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. 

CLIENTE: HOSPITAL CLINICA SUL  

A/C: THIAGO 

E-MAIL:  thiagoalmeida@hmtj.org.br   

 

INTRODUÇÃO:  

Atendendo à solicitação de Vsa. Apresentamos o orçamento de nossa empresa, para execução 

dos serviços de limpeza e higienização de reservatórios de água. 

1. ESTUDO DE CASO:  

Esse serviço aplica-se a todas as caixas d’ água e reservatórios de água potável e industrial – tanto 

elevados como subterrâneos. O conselho mundial de saúde recomenda, para uma boa higienização e 

para manter aportabilidade das águas armazenadas em caixas e reservatório, que seja efetuada a 

lavagem e desinfecção dos mesmos a cada 6 (seis) meses. Após a lavagem é feita a desinfecção das 

laterais e fundos, com hipoclorito de sódio, um dos melhores bactericidas do mercado e as dosagens 

são inócuas à saúde do homem.  

Nosso método de trabalho segue as técnicas desenvolvidas pela CETESB. Mantemos uma sala 

específica para limpeza, higienização e armazenamento dos materiais utilizados nesse trabalho, 

embalando-os para a próxima utilização. 

 
2.  SERVIÇOS PROPOSTOS:  

A seguir são apresentados os procedimentos que serão adotados nos tratamentos:  

a. Limpeza 

A limpeza das caixas com capacidade até 30.000 l é realizada utilizando-se panos, esponjas, e 

vassouras não abrasivas para realizar a remoção da sujeira impregnada em toda parede e fundo da 

caixa.  

mailto:thiagoalmeida@hmtj.org.br


 
 
 
 

Caixas com capacidade superiores é utilizado equipamento de jato d’água utilizado com pressão 

regulável para lavagem das paredes se preocupando com a integridade da impermeabilização dos 

reservatórios.  

 

b. Desinfecção:  

A desinfecção é realizada através de hipoclorito de sódio, que é adicionado a 2gua dos 

reservatórios, para destruição dos agentes patogênicos. 

3. LOCAIS ONDE OCORRERÃO OS TRATAMENTOS:  

A limpeza e desinfecção dos reservatórios são realizadas in loco, sendo necessário: 

1. A lavagem da caixa é com uma máquina higienizadora, o funcionário não entra na caixa é 

feita através de sucção e não há necessidade de esvaziar as caixas; é colocado pastilhas de 

hipoclorito de sódio, para eliminar as bactérias; O tempo de execução de lavagem é mais 

rápido e não tem transtorno da falta de água; 

2. Ter acesso e condições para execução dos serviços. 

 

4. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS:  

O produto utilizado para desinfecção das caixas e reservatórios de água são pastilhas de hipoclorito 

de sódio, de acordo com as medidas estabelecidas pelo ministério da saúde.  

Nome Químico: Dicloro-s-triazinatriona de Sódio 

Nome Comum: Dicloroisocianurato de Sódio 

Familia Química: Cloroisocianuratos 



 
 
 
 
Numero CAS: 2893-78-9 

Aplicação: Desinfecção de superfícies e utensílios em cozinhas industriais, desinfecção de alimentos e 

água potável. 

5. ENCARGOS DA LIDER  

- Executar integralmente os serviços propostos, conforme recomendações técnicas vigentes para o 

tratamento de pragas urbanas; 

- Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários; 

- Empregar mão de obra especializada, uniformizada e portando todos os EPI’S recomendados; 

- Fornecer CERTIFICADO dos serviços executados, devidamente aprovados e registrado na Vigilância 

Sanitária; 

 

6. ENCARGOS DA CONTRATANTE:  

- Não permitir a circulação de pessoas nos locais a serem tratados durante a execução dos serviços; 

- Cumprir com os as datas e horários agendados com a LIDER SERVIÇOS 

 

7. ORÇAMENTO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

Limpeza de 01 caixa d’água 70.000 litros: R$ 820,00 

Limpeza de 01 cisterna de 80.000 litros: R$ 990,00 

Pagamento: FATURADO 30 DIAS 

8. GARANTIA:  

A presente proposta oferece garantia dos serviços de limpeza de caixa d’água por 6 (seis) meses. 

Os serviços estão assegurados através da emissão de certificado. A LIDER oferece aos seus clientes toda 

a documentação necessária para fins de fiscalização.  

 

 

 



 
 
 
 

 

9. VALIDADE DA PROPOSTA:  

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a partir desta data.  

 

A LIDER está à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.  

 

Na expectativa de aprovação, despedimo-nos.  

Atenciosamente,  

 

LUDMILA 

LIDER SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ 53.317.665/0001-90 


























