
                                                                                                                

 
 

Rua Padre José Luiz, nº 440, Bairro: São Marcos – Nova Serrana / M.G 
CNPJ: 21.583.042/0016-59 
Telefone: (37) 3226-8779 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO 

 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para Serviços de 
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D’Água em cumprimento das normas 
estabelecidas pela ANVISA, constadas na RDC nº 52/2009 a serem prestados nas 
dependências da UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS localizada no município de Nova 
Serrana / M.G. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  

 
A UPA Antônio José dos Santos  é um estabelecimento de saúde tipo Pronto Atendimento que 
executa serviços de saúde abrangendo Urgência e Emergência e consultas de rotinas. Está 
localizada na Rua Padre José Luiz, n. 440, Bairro: São Marcos, Cep: 35.519-000, Nova 
Serrana / M.G. Realiza todos os tipos de exames laboratoriais e em outras áreas como: teste 
ergométrico, exame Holter 24 horas, eletrocardiograma, eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia, videoeletroencefalografia, , exames Toxicológicos,  de gravidez, 
radiografias com contraste, angiografia, mamografia, tomografia computadorizada, 
desintometria óssea, ressonância magnética, ultrassonografia e medicina nuclear. 
 
Objetivo: 
 
Contratação de uma empresa de prestação de serviços especializada em dedetização, 
desratização e limpeza de caixa d’água. 

 

Parecer Técnico: 

Dentre as exigências da ANVISA, destaca-se a obrigação da empresa que presta esse 
serviço de garantir o mínimo impacto ambiental, a saúde do consumidor e do aplicador dos 
produtos saneantes desinfetantes. O controle de pragas nestes ambientes deve ser monitorado 
e realizado frequentemente para evitar proliferação de insetos ou ratos no local. De acordo com 
as normas operacionais, todos os procedimentos operacionais devem ser realizados por 
profissionais treinados e uniformizados, com equipamentos de segurança adequados. O 
agendamento da dedetização é necessário para garantir o isolamento do local, evitando 
contaminação de funcionários e pacientes. 

Periodicidade e áreas a serem dedetizadas: 

 Em áreas críticas: cozinhas, copas, despensas, almoxarifados e rede de esgotos 
devem ser dedetizadas a cada dois meses; 

 Áreas de cuidados de pacientes: enfermaria, centros cirúrgicos, CTIS, UTIS, pronto 
socorro e consultórios médicos devem ser inspecionados, sendo recomendado pela 
Vigilância Sanitária que haja dedetização no mínimo uma vez ao ano; 

 Setores Administrativos devem passar por dedetização a cada três meses; 

 

Descrição do serviço: 

Nos locais onde forem encontradas baratas, devem ser aplicados géis baraticidas, 
assim como géis formicidas devem ser utilizados em áreas onde há recorrência de formigas. O 
funcionário deve também inspecionar os possíveis locais de entrada de roedores, como redes 
de esgoto, para certificar de que não há roedores no local, além de substituir as iscas 
rodenticidas danificadas ou consumidas por iscas novas. De acordo com informações da 
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Secretaria de Obras, a última dedetização registrada ocorreu no ano de 2016. Sendo assim, 
diante da infestação de formigas na Unidade que estão buscando abrigo nos equipamentos, 
solicita-se urgentemente contratação de serviço de dedetização para combate destes insetos, 
além de baratas e consequentemente escorpiões. Solicita-se também contratação de serviços 
para limpeza de caixa d'água para que seja evitado entupimentos causados por acúmulo de 
sujeira no fundo da caixa. É necessária a limpeza de forma correta, pois a mesma sendo limpa 
de maneira inapropriada pode manifestar doenças devido a água está contaminada e imprópria 
para o consumo. 
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Relatório para 
Contratação de 
Serviços de Controle de 
Pragas e Limpeza de 
Caixa D’água 

Área/Setor Requisitante: Gerência 
Administrativa 

Unidade: UPA Antônio José dos Santos 
Nova Serrana, 24 de Abril de 2019. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de Serviços de  controle de 
pragas: Dedetização, Desratização bem como a Limpeza de caixa d’água, visando cumprir as metas 
de qualidade e de quantidade previstas no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação das empresas prestadoras de serviço: 
 

 ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA 

 BY FACILITIES 

 BY CONTROL 

3 – PARECER TÉCNICO 

 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

4.1 - Razão Social: ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA 

4.2 - Nome fantasia: DEDETIZADORA BORGES 

4.3 - Endereço: Rua: Padre Pedro Cordeiro da Rocha, n º 385 

4.4 - Bairro: Nossa Senhora das Neves 

4.5 - Cidade: Ribeirão das Neves 

4.6 - Est.:  Minas Gerais 

4.7- CEP: 33.805-040 

4.8 - Fone / Fax:  

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 13.999.074/0001-25 

4.11 - CPF:                                                      

4.12 - RG: 
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4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: serviços de controle de pragas: Dedetização, Desratização bem como a 
Limpeza de caixa d’água. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 24 de Abril de 2019. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: o valor abaixo para cada realização do serviço programada 
trimestralmente. 

 
 R$ 290,00 – Para limpeza da caixa d’água  
 R$ 660,00 – Dedetização  

 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 
 
5.5 - Prazo de contratação: 12 meses 
 
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: UPA Antônio José dos Santos. 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Serviço prestado trimestralmente. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Serviços 
efetuados nas dependências da contratante. Equipamentos cedidos pela CONTRATADA. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente 
habilitados. 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento efetuado até o dia 10 de cada mês mediante 
apresentação na nota fiscal. 

5.12 - Dados Bancários:   

5.13 - Nome e Nº do  

5.14 - Nome e nº da Agência:  

5.15 - Nº Conta Corrente 
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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) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 
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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). 

 









HOSPITAL E 
MATERNIDADE 

THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0016-59  

UPA – NOVA SERRANA

RUA PADRE JOSE LUIZ, 440 – SÃO 
MARCOS – NOVA SERRANA /MG.

CONTATO: THAIONE LIMA
TEL: (37) 3226-6166  

thaionelima@hmtj.org.br

03.301.747/0001-78

mailto:thaionelima@hmtj.org.br










PLANO DE AÇÃO
- Será realizada uma desinsetização na formulação líquida na forma 

de barreira química, a nível de rodapés e ralos de todo local, sendo 
perímetro externo, e interno apenas nos ralos. Polvilhamento nos 
PVS (caixas de esgoto e gordura. E aplicação na formulação gel, na 
parte interna, visando o controle de insetos rasteiros.

- Será realizado iscagem em pontos estratégicos, visando o controle 
de roedores.



DESINSETIZAÇÃO:

BARATAS
FORMIGA DOCEIRA
ESCORPIÃO 

DESRATIZAÇÃO

CONFORME PLANO DE AÇÃO. ESPORADICO.

FORMAS DE PAGAMENTO: A COMBINAR;

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 90 DIAS PORÉM, COM TAXA DE DESLOCAMENTO DE R$450,00 POR 
CHAMADO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

INVESTIMENTO: R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS).



Atenciosamente,

Sheila Lima
Assistente Comercial
(31) 3244-9924
comercial@bycontrol.com.br

OBSERVAÇÕES:

CAPACIDADE TÉCNICA
PRODUTO
LEGISLAÇÃO
EQUIPAMENTO
PESSOAL TREINADO
CONDIÇÕES COMERCIAIS
SEGURANÇA DO USUÁRIO
APROVADO
NÃO APROVADO

MOTIVO: 

vide avaliação Sistema informatizado - Fonte: PQ 03 4.2.1.3

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
.....

16 de abril, de 2019

mailto:bycontrol@bycontrol.com.br
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Belo Horizonte, 16 de abril de 2019. 

Prezado (a) Senhor (a) Thaione. 

Conforme solicitado, segue nossa proposta técnico comercial 

para prestação de serviços no seguinte local:  

Cliente: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 

Cnpj: 21.583.042/0016-59 

Endereço: RUA PADRE JOSE LUIZ, 440 – SÃO MARCOS – NOVA SERRANA /MG.  

Contato: THAIONE LIMA 

Telefone: (37) 3226-6166                       Email: thaionelima@hmtj.org.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as soluções em um só lugar 

A ByFacilities oferece atendimento ágil e tecnicamente preciso para solucionar os mais diversos 

desafios. Tudo isso pensando em facilitar sua vida para encontrar todas as soluções em um só 

lugar. 

Além disso, possuímos todas as licenças necessárias: 

> Licença de operação para transporte de produtos perigosos (Nº 057) 

> Licença ambiental (Nº 02523) 

> Registro no IBAMA (Nº 5985080) 

> Alvará de autorização sanitária (Nº 65233) 

> Registros no Conselho de Biologia (Nº CRBIO-PJ 00504) 

> Contratos com ETE's licenciadas 

 

Procedimentos operacionais 

Trabalhamos com padrões de qualidade ISO 9001, e os serviços obedecem a procedimentos 

operacionais padrão, fazendo com que todos os atendimentos sejam de qualidade e eficácia. 

Os profissionais, capacitados e continuamente treinados, seguem rigorosamente as normas de 

segurança e saúde (NR-33, NR-35) para espaços confinados e trabalhos em altura. 

Tudo isto proporciona ao cliente maior segurança e controle sobre cada etapa do processo. 
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❖ Escopo da prestação de serviço: 

Limpeza e desinfecção de UMA caixa d’água modelo torre, sendo: 

 

01 caixa de 5.000 litros; 

 

 

❖ Valor do orçamento:  

        R$1.215,00 (hum mil duzentos e quinze reais), referente à limpeza e desinfecção da 
caixa relacionada acima. 

 

 

A limpeza consiste no esgotamento, jateamento e/ou escovação das paredes dependendo das 

condições internas da mesma, enxague e aplicação do produto Clorin – Dicloro Isocianurato – em 

pastilhas, próprio para consumo humano sem alteração na cor ou odor da água e com garantia de 

que o percentual de cloro estará adequado em cada dosagem. Após a limpeza será emitido relatório 

e certificado válido para fins de fiscalização e controle além da afixação de selo de controle da 

limpeza nas caixas. 

Com mais de 20 anos de experiência, prestamos serviços de alta qualidade técnica, com funcionários 

treinados e capacitados. Possuímos registros de ART junto ao Conselho Responsável e toda a 

documentação PPRA (Programa Prevenção Riscos Ambientais NR-9) e PCMSO (Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional). 

 
❖ Condição de pagamento: a combinar. 

 

❖ Validade da proposta: 10 dias 

 

Ao dispor para maiores esclarecimentos, 

Sheila Lima / Assistente de Vendas                                                    

comercial@bycontrol.com.br                           

(31) 3244-9924 / 9 9789-9360                                                               
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Licenças para transportes de resíduos: 

 

                   
























