
                                                                                                                

 

  

 

 

 

 

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 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  
 
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: 
 
 

• Prestar o serviço de dedetização contra baratas e desratização nas dependências da 
cozinha e refeitório, com total de 12 aplicações, sendo uma a cada vinte e oito dias. 
Dedetização em todas as dependências do Hospital da Mulher, como, Star Médico, 
Star Técnico, Casa de máquinas, banheiros, expurgos, posto de enfermagem, CME, 
lactário, centro cirúrgico, Day Clinic, pré parto, UTI, guarita, estacionamento, recepção, 
administrativo, centro de imagem, auditório, casa da mãe, almoxarifado, farmácia, 
laboratórios, rouparia, capela, vestiários, morgue, manutenção, área de resíduos e 
demais áreas do hospital a cada 60 dias; 

• 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; 

• Apresentar a anotação de responsabilidade técnica (ART) referente aos serviços 
contratados; 

• Manter durante todo o período contratual, as condições de habilitação no certame. 
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Área/Setor Requisitante: 
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Unidade: Hospital Estadual da Mãe 
Rio de Janeiro, 20 de Setembro de 2016. 
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1 – OBJETIVOS 

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

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 

• Koloman Controle de Pragas Urbanas Ltda; 

• Tamanduá Dedetizadora; 

• Insetboom Dedetizadora Ltda 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Serviço de contratação de empresa especializada para realização de Dedetização em toda unidade. 
 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: Koloman Controle de Pregas Urbanas Ltda 

4.2 - Nome fantasia: Dedetizadora Saquarema 

4.3 - Endereço: Av. Saquarema, 620 

4.4 - Bairro: Porto Novo 

4.5 - Cidade: Saquarema 

4.6 - Est.:  Rio de Janeiro 

4.7- CEP: 28.990-000 

4.8 - Fone / Fax: 21 2475-4089/21 7815-1949 

4.9 - E-mail: koloman.2@oi.com.br 

4.10 - CNPJ: 02.858.244/0002-16 

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: Contratação de empresa para prestação de serviços trimestrais de 
controle de pragas: dedetização contra baratas e ratos. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 20 de Setembro de 2016. 
 
5.3 – Valor estimado mensal a ser pago: R$4.450,00 (trimestralmente) 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$ 17.800,00 
 
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: Hospital Estadual da Mãe 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Dedetização TRIMESTRAL a ser agendada com os 
coordenadores administrativos da unidade. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante: Material e equipamentos da 
Contratada. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários?  Por funcionários devidamente 
identificados e treinados para este fim. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento:  

R$360,00 pagos após o serviço que é prestado TRIMESTRALMENTE 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  



 

Elaborado por Piétro Sìdoti 

Sìdoti Advogados  Página 4 

 

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

Referências e Hospitais em que atua: Bob’s Burguer, Rei do Mate, Koni, Coqueiro. 

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). 

 

 

















































 
 
 
 
 
 

 

 

        

       Rua Sá Freire nº 115-São Cristovão--Tel. 2580-8080-FAX. 2589-9509 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

 

       CNPJ 42.331.892/0001-53  Insc.Munic. 00.600.490 INEA – REG UN003748/55.6121       
       E-mail – sanitas@sanitasdedetizacao.com.br 

 
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017. 
 
HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS 
                        
PROPOSTA 422336/17 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INSETOS 
RASTEIROS (BARATAS/FORMIGAS), ROEDORES NOCIVOS E CUPINS. 
 

TÉCNICO: PAULO ROBERTO 
Cel.: 79211694 

Prezado Cliente, 
 
Serve o presente instrumento para apresentar nossa proposta para o serviço técnico especializado em 
referência, conforme especificação abaixo, que atenderá as melhores expectativas de V.S.as. 
 
TÉCNICA OPERACIONAL EMPREGADA: 
DESCUPINIZAÇÃO: 
Para o tratamento contra Cupins utilizaremos inseticidas líquidos, promovendo injeções nos orifícios 
geometricamente dispostos e previamente abertos na madeira ou alvenaria por meio de brocas 
elétricas, de tal forma que o líquido possa penetrar e espalhar-se na superfície tratada em sua 
totalidade, visando imunizar e preservar o local infestado. Após a evaporação dos veículos de aplicação 
dos inseticidas, há formação subsequente de micro cristais que possuem atividade residual por longo 
período, evitando um novo ataque desses predadores nos locais imunizados enquanto existir a 
persistência do cupinicida. Os produtos por nós utilizados preceituam as normas em vigência e são 
registrados no Ministério da Saúde, sendo seguros à vida humana, aos animais domésticos e ao meio 
ambiente. 
Outra técnica será a pulverização de cupinicida, onde não haja necessidade de perfurações. 
DESINSETIZAÇÃO: 
LÍQUIDO: A SANITAS utiliza formulações modernas de inseticidas altamente eficazes, devidamente 
registradas no Ministério da Saúde, que agem ao simples contato com o inseto, por sua ação residual 
cristalizadora. O nosso sistema de imunização tem ainda a grande vantagem de não ser corrosivo, não 
ser gorduroso, e não manchar as superfícies tratadas, além de ser seguro à saúde das pessoas, 
animais domésticos e ao meio ambiente.  A técnica empregada é a de pulverização, este processo de 
aplicação visa uma permanência mínima do inseticida no local tratado. Os dois fatores fundamentais 
para esse tipo de aplicação são o equipamento e o inseticida adequados, pulverizador manual e o 
inseticida de ação residual respectivamente. 
GEL: Pode ser distribuído na forma de pingos ou pequenas pelotas, que são aplicados com auxílio da 
pistola de aplicação. Os pingos ou mini-pelotas de Isca Gel devem ser distribuídos próximo ou nas 
áreas onde as baratas se abrigam e se agregam (como frestas, cavidades, cantos,etc) ou por onde elas 
se movimentam. Não devem ser esquecidos locais como junção de tábuas, encaixe de forno ou fogões, 
atrás de coifas e conduítes, debaixo de mesas, balcões, gavetas,   pias,   atrás de geladeiras, fogões ou 
outros aparelhos elétricos, próximo a ralos, caixas de gordura, coletores de lixo e outros locais escuros, 
tranqüilos, úmidos ou aquecidos. 
DESRATIZAÇÃO: 
CONTROLE DE ANIMAIS ROEDORES NOCIVOS: 
Este processo é composto dos métodos de desratização direta através de aplicação de iscas raticidas 
parafinadas ou granuladas e também da orientação com medidas preventivas, que visam a eliminação 
das condições de acesso, abrigo e alimentação para os roedores.  
COMBATE DIRETO COM RATICIDAS: 
Utilizamos raticidas anti-coagulantes à base de bromadiolone ou brofifacoum, que são recomendados 
pela INEA (Instituto Estadual do Ambiente) e registrados no Ministério da Saúde, e apresentam as 
seguintes características: 
• Baixa toxicidade 
• Resultados eliminando os roedores por hemorragia interna após quatro ou cinco dias da       

ingestão. 
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• Sua ingestão não é notada pelos roedores, o que evita uma conseqüente recusa do veneno. 
• Permitem aplicações diretas 
• São os que oferecem menores perigos ao homem e animais 
 
LOCAL DE TRATAMENTO:  
• DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS E FORMIGAS  NAS ÁREAS COMUNS E DEPENDENCIAS DOS 

CORREDORES,ENFERMARIAS,EXPURGO,CTI,RECEPÇÕES,DEPÓSITOS, ALMOXARIFADO, REFEITÓRIO, 
COZINHA,BANHEIROS MASC/FEMININO, FARMACIA.PATIO ( ÁREA EXTERNA) LIXEIRAS.  

• DESRATIZAÇÃO EM LOCAIS DE PROLIFERAÇÃO E POSSÍVEIS ACESSOS, RALOS,CALHAS, FORROS, LIXEIRAS, 
JARDINS. 

• DESCUPINIZAÇÃO NOS PONTOS EXISTENTES COM INFESTAÇÃO POSTERIORMENTE DENTRO DOS EVENTUAIS 
SURGIMENTO DE POSSIVEIS FOCOS.  

• OBS:  CONTRATO 12 MESES COM APLIAÇÕES TRIMESTRAIS. 
 
VALOR DO SERVIÇO: 
R$18.500,00 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
1º parcela para 20 dias, 2º para 45 dias e 3º 60 dias 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
30 dias 
 
Atenciosamente 
Depto Comercial Sanitas 



 

 

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2017. 
 

 

PROPOSTA 151/2017 
  

AO 
HMTJ  - HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE 

 

 

At. Leandro Bonoto 

 
 

Prezados Senhores, 
 

Vimos submeter à apreciação de V. Sas, proposta destinada á Serviço de Controle de Vetores,  com 

equipamentos e produtos específicos, em quantidades necessárias, a serem realizados na área 

externa e interna, das dependências do HEAS, conforme abaixo:  

 

ESPECIFICAÇÃO  

Desinsetização ( Desratização e Controle de Formigas e Mosquitos). 
 
 

PRODUTOS QUÍMICOS 
►Maki  
►Rigon  
►Colt Plus  Gel 
► Termigama 
► Porta Iscas  
► Formitek 
► Ficam 
► Coumatek 
► Ozz Fumigante 
 
Obs.: Equipamentos, Uniformes e EPI’s adequados a operação.  Operador apto a 
execução do serviço, que faz jus ao adicional de insalubridade. 
 
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
Maki – Raticida – Será aplicado em toda área interna dentro dos porta iscas. 

Rigon –Raticida – Será aplicado em toda área externa. 

Colt Plus – Inseticida Gel (sem odor) – Será aplicado em armários e gavetas para controle de 

Blatella Germanica (barata francesa) 

Termigama – Inseticida líquido (com odor) – Será aplicado na área externa (bueiros), para 

controle de periplaneta americana(barata de esgoto). 

 Porta Iscas – Sinalizador de raticida. 

 Formicida Formitek – Será aplicado na área interna, onde houver formigas. 

Coumatek – Raticida – Será aplicado na área externa. 

Agita – Para controle de moscas (será aplicado na área externa) 

 
Obs.: Este serviço não contempla descupinização, bem como, o prédio anexo que será desativado. 
 
 



 

EXECUÇÃO  

O serviço deverá ser concluído em 2 (dois) dias úteis, conforme seu agendamento em horário 

comercial, por 02 operadores. 

 
PERIODICIDADE (Junho a Agosto/15): Trimestral – Sendo necessários aplicar 1 (um) reforço com 45 

dias, durante o trimestre ou 4 (quatro) aplicações para reforço anual. 

 
 
CUSTO    (Trimestral e Anual) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COMPROVANTE DE EXECUÇÃO: 
 
Emitiremos Ordem de Serviço, com Atesto e Certificado. 
 
 
FATURAMENTO 
 

A ser combinado entre as partes. 

 

Obs.: Faz-se necessário e será parte integrante desta proposta, o laudo técnico sobre as dificuldades 

em controlar as pragas, devido a infra estrutura do HMHS. 

 

 

Na expectativa do vosso pronunciamento, colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer 

esclarecimentos que porventura se façam necessários. 

 

Faz-se necessário e será parte integrante desta proposta, o laudo técnico sobre as dificuldades  

 

 

Atenciosamente, 

 

CNS – NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 
Marcia Rodrigues 

Tel: 21 – 3278-9018 
21 - 8762.4840 

PREÇO TRIMESTRAL PREÇO ANUAL  

R$ 4.629,94 R$ 18.519,76 
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