
                                                                                                                

 
 

Praça Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. 
CNPJ 21.583.042/0014-97 

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Dedetização  para atender ao Edital de Chamamento nº 03/SS/2017 da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de São José dos Campos para administração por Organização Social de 
Saúde do Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira está localizado na Praça 

Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São 
Paulo. 

O Hospital de Clínicas Sul estrutura-se com perfil de Hospital de Urgência/Emergência 
em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato-Ortopedia, com funcionamento 24 horas, 
ininterruptamente, com profissionais médicos e não médicos 100% SUS. 

 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 
As funções atribuídas a futura prestadora de serviços são basicamente o controle de pragas 
(baratas, cupins, moscas, formigas e ratos).  
 
Entre as principais atribuições estão elencadas: 
 

• Assumir a responsabilidade pela exata realização dos serviços, conforme 
especificações constantes no contrato; 

 
• Todos os materiais e equipamentos utilizados deveram atender a legislação vigente. 

 
• Corrigir na execução dos serviços, todos os defeitos que forem apontados pela 

contratante, assim como refazer aqueles que forem apontados como inviáveis, 
impróprios ou mal executados; 

 
• Após a execução das atividades será entregue certificados contendo informações 

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

• Manter durante todo o período contratual, as condições de habilitação no certame; 
 

• A proponente não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de empresa para 
prestação de serviço semestral de controle de pragas, visando cumprir as metas de 
qualidade e de quantidade previstas no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
O estudo contemplou a avaliação das 3 empresas prestadoras de serviços: 
 

• ENGEPRAG 

• LIDER 

• PESTCLEAN 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Viando o atendimento da legislação em vigor Lei nº 1353, fixcado no Art 1º ficam obrigados 
a de sintetizar e desratizar suas instalações, de acordo com as exigências técnicas da 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), do órgão fiscalizador 
profissional competente e da Secretaria Municipal de Saúde, os hospitais, clínicas e casas de 
saúde. Portanto solicito contratação dos serviços com periodicidade trimestral, uma vez que 
este serviço não foi acordado anteriormente em contrato com a unidade. Sugere-se 
combate dos seguintes vetores: Cupim, barata, mosca, traça e formiga.
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4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: ENGEPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

4.2 - Nome fantasia: ENGEPRAG 

4.3 - Endereço: AV. ADHMAR DE BARROS 

4.4 - Bairro: JARDIM MARINGA 

4.5 - Cidade: São José dos Campos                                     

4.6 - Est.: São Paulo                       

4.7- CEP: 12.243-610 

4.8 - Fone / Fax:                                               

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ:  15.552.523/0001-18                                                         

4.11 - CPF:                                           

4.12 - RG:   

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Contratação de empresa para prestação de serviço anual (dois semestres) 
de controle de pragas: dedetização contra baratas, cupins, formigas e ratos. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 20/07/2018. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$835,73. 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: 10.028,76 
 
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. 
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5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal Clínica Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Dedetização a ser agendada com os coordenadores 
administrativos da unidade. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Material e 
equipamentos da Contratada. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente 
uniformizados da contratada com proteção individual fornecida pela mesma. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento:  

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas: Serviço prestado Mensalmente, com garantia de qualidade de 90 dias após 
a sua execução.  

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); 
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• 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) 

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). 

 
























































