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1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 

 

 Contratação, por 12 meses, de empresa especializada na prestação dos serviços de 

Dedetização, Controle de Pragas e vetores, Desinsetização, Desratização, Sanitização e 

Limpeza de Caixa D’água, com fornecimento de mão de obra e matéria-prima necessárias ao 

tratamento químico a ser realizado nas instalações do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim 

de Carvalho, por meio da prestação de serviços especializados, de forma contínua, de acordo 

com as condições e especificações constantes neste documento. 

 

 

A contratação de empresa especializada para prestação de serviços inerentes de 

dedetização, controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização, sanitização e limpeza 

de caixa d’água faz-se necessário para manutenção da ordem e desempenho eficaz da unidade 

hospitalar,  nos termos do Termo de Colaboração nº 01/2020 – SES, ANEXO II, Cláusula 3ª, 

Item 3.2, objetivando oferecer boas condições na prestação à atenção básica de saúde da 

população, bem como dar  o suporte necessários aos colaboradores para a execução de suas 

atividades, para alcance das metas pactuadas no referido Termo e Portaria n°253/2020-SES, 

tendo o parâmetro de implantação e continuidade do serviço especificado acima,  pertinentes 

a cada especificidade e características distintas às necessidades do Hospital Estadual de Jataí 

Dr. Serafim de Carvalho – HEJ. 

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho é uma unidade de média 

complexidade, com perfil de urgência e emergência, que atende demandas referenciadas e 

espontâneas. Atende os municípios circunvizinhos e de regiões afastadas do entorno sudoeste, 

que procura atendimento médico de urgência e emergência, procedimentos cirúrgicos, 

internações clínicas e cirúrgicas, exames laboratoriais, de imagem e COVID-19. 

A demanda é grande e a frequência de pessoas que utilizam os serviços médicos na 

unidade, de forma contínua, todos os dias, é alta, por vezes, a longo prazo, para fins de 

tratamento, o qual exige estrutura adequada e segura para a assistência eficiente. 

Visando o bom atendimento, os aspectos sócio-ambientais, e ainda atender o órgão de 

vigilância sanitária e demais órgãos regulatórios e legislações pertinentes, esta solicitação visa 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, CONTROLE DE 

PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E 

LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA. 
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3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

contratar empresa especialista nas atividades de dedetização e limpeza de caixa d’água, tendo 

em vista o dimensionamento da unidade hospitalar, os perfis de serviços e atendimentos e o 

nível de complexidade atendida em todos os 16 mil metros quadrados de área construída.  

Para tanto, os serviços, a serem executados, conforme nível de criticidade/necessidade 

(semanal, quinzenal, mensal), consistirá no controle integrado e/ou tratamento adequado de 

praga, como: ratos, camundongos, baratas, formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, 

quilópodes, cupins, traças e quaisquer outros insetos ou espécimes de animais sazonais, 

fortuitos, que possam causar agravos à saúde, segurança do paciente e/ou prejuízos sócio-

econômico-ambientais; além da limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, necessária, 

periódica ou contingencial atípica. Todo esse escopo pautado na garantia e controle de 

qualidade da execução dos serviços em níveis aceitáveis para validação efetiva das atividades, 

preconizados pelas normas regulamentadoras, órgãos fiscalizadores, conselhos ambientais 

(NR’s – RDC’s – ANVISA – MS – CONAMA – MMA).  

 

HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR.SERAFIM DE CARVALHO - HEJ 

Rua Joaquim Caetano nº 1876 – Bairro Divino Espirito Santo 

CEP: 75805-020 – Jataí – Go. 

 

Os serviços consistem no controle integrado e/ou tratamento adequado de praga, 

como: ratos, camundongos, baratas, formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, quilópodes, 

cupins, traças e quaisquer outros insetos ou espécimes de animais sazonais, fortuitos, que 

possam causar agravos à saúde, segurança do paciente e/ou prejuízos sócio-econômico-

ambientais; serviço este a ser realizado semanalmente, 01 vez por semana, para controle e 

manutenção de tratamento. Além da limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, 

necessária, periódica ou contingencial atípica, sendo realizado 02 (duas) vezes no período de 

12 meses, de 06 (seis) em 06 meses e/ou diante de uma necessidade ou caso fortuito que a 

CONTRATANTE julgar necessário. Todo esse escopo pautado na garantia e controle de 

qualidade da execução dos serviços em níveis aceitáveis para validação efetiva das 

atividades, preconizados pelas normas regulamentadoras, órgãos fiscalizadores, conselhos 

ambientais. 
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4.1. PLANO DE TRABALHO E PERIODICIDADE PARA O SERVIÇO DE 

DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO. 

a) Pulverização do perímetro das áreas externas: SEMANALMENTE; 

b) Termonebulização na área externa: MENSALMENTE; 

c) Pulverizações em rede de esgoto e pluvial: SEMANALMENTE; 

d) Aplicação de gel nas áreas administrativas: QUINZENALMENTE; 

e) Aplicação de gel nas áreas alimentícias (copa, cozinha, refeitório): 

SEMANALMENTE; 

f)Aplicação de gel nas áreas assistenciais: SEMANALMENTE; 

g)Monitoramento dos setores internos, com aplicação (pulverização ou gel) nas áreas 

inativas: MENSALMENTE; 

h) Aplicação de gel nas ambulâncias e demais veículos: SEMESTRALMENTE ou 

quando solicitado pelo CONTRATANTE; 

i) Tratamento contra cupins e/ou outros insetos sazonais: SEMESTRALMENTE ou 

quando solicitado pelo CONTRATANTE. 

 

4.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

a) DESINSETIZAÇÃO – Aplicar inseticidas inodoro, atrativos à base de gel, com 

base residual pela ação de ar, líquido ou sólido, em rodapés, pisos, ralos, frestas, bancadas, 

gabinetes, painéis, prateleiras, etc. Excepcionalmente as aplicações de inseticidas com odor 

serão executadas nas áreas externas, como expurgo, caixa de esgoto, abrigo de resíduos. 

b) DESRATIZAÇÃO – Empregar em local de foco, raticidas em forma de isca 

parafinada ou em grânulo, com atrativo. 

c) CONTROLE QUÍMICO – Visa eliminar as pragas, a partir da utilização de 

praguicidas (desinsetização, descupinização e desratização). O controle químico, apesar de a 

ênfase maior em ações preventivas, também está presente, mas tem papel coadjuvante, 

complementar às orientações de limpeza e higiene; 

 Insetos rasteiros – Técnica de pulverização, atomização, polvilhamento e 

iscamento. Nas áreas internas, o controle de ser executado por meio de 

iscamento de inseticida gel, sem risco de contaminação do ambiente e de 

pessoas. Em caso de necessidade de outra técnica em área interna, deverá ser 

elaborado plano de ação e submetido à aprovação do CONTRATANTE. 
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 Insetos voadores – Técnicas de pulverização, atomização e termonebulização 

de acordo com a característica do local a ser controlado. Em áreas internas com 

pacientes, em caso de necessidade, serão colocadas armadilhas adesivas. 

 Roedores – Implementação de portas iscas raticidas ao redor das instalações, 

formando um anel sanitário. Todas as portas iscas devem possuir etiquetas 

(com numeração e campo para preenchimento de data de avaliação e 

responsável) para obtenção de dados para relatórios. As portas iscas deverão 

ser fornecidas por meio de comodato pela empresa CONTRATADA. 

 Aves – O controle da presença de aves será feito com aplicação de substâncias 

pegajosas repelentes (gel) aplicadas nas beiras e parapeitos das janelas e outros 

locais que as aves possam pousar. Com vistas a inibir piolhos, a 

CONTRATADA deverá empregar medidas, visando o controle de infestação 

de pombos ou outras aves, junto aos parapeitos das janelas externas, beirais dos 

telhados junto aos aparelhos de ar condicionado e em todas as áreas 

hospitalares que se faça necessário. 

 Animais peçonhentos ou venenosos – Controle mecânico e desinsetização 

adequada. 

 

4.3. PLANO DE TRABALHO E PERIODICIDADE PARA O SERVIÇO DE 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA. 

4.3.1. As caixa d’água ou reservatórios devem passar pelo processo de desinfecção e 

limpeza, no mínimo a cada 06 (seis) meses, conforme RDC nº 63, de 25 de novembro de 

2011, podendo ser solicitada higienização em prazo inferior, seguindo a necessidade da 

CONTRATANTE. 

4.3.2. A CONTRATADA realizará a prestação de serviço, preferencialmente no 

período vespertino (a partir das 13 horas) nos sábados, domingos e feriados, onde o consumo 

de água é menor. 

4.3.3. A CONTRATADA terá o prazo de até 15 dias, após a solicitação formal da 

CONTRATANTE, para a realização dos serviços relacionados. 

4.3.4. A CONTRATANTE poderá elaborar um cronograma, o qual deverá ser 

obedecido pela CONTRATADA, desde que não violem os parágrafos anteriores. 

4.3.5. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE o check list do 

serviço de prestado, juntamente com o laudo de higienização. 



 5 

 
 

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.3.6. A CONTRATADA deverá fazer a higienização alternada dos reservatórios, 

quando possível, visando que a instituição não fique sem água durante o procedimento. 

 

4.4. DADOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho fica localizado na Rua Joaquim Caetano 

nº1876 – Bairro Divino Espírito Santo, com atendimento 24 horas e possui perfil de 

atendimento: Ambulatorial, Internação (clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, 

psiquiatria, ortopedia e COVID), Ginecologia/Obstetrícia (maternidade), Urgência e 

Emergência, Centro Cirúrgico, Unidade de Internação Intensiva, Exames, Imagem, Central de 

Testagem e Aconselhamento, Banco de Sangue. 

 Número de leitos: 142 (dados do MVSoul) 

 Área total do terreno: 10.535,45 m² 

 Quantidade de Prédios: 01 

 Número de Andares: 03 

 01 caixa d'água cilíndrica, de metal, aproximadamente 40 mil litros; 

 02 reservatórios de água, em alvenaria, contendo aproximadamente 30 mil litros cada; 

 01 caixa d'água de 1.500 litros da hemodiálise. 

 

O prazo de execução do serviço será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período. 

 
A contratada executará os serviços de desinsetização, desratização necessários à 

prevenção e eliminação de pragas urbanas, ratos, baratas, moscas, formigas, pulgas e outros 

insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes porventura existentes nas dependências do 

Hospital de acordo com o estabelecido na legislação pertinente, com emprego de pessoal, 

produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos suficientes a assegurar plena eficácia da 

execução, sob sua inteira responsabilidade, observadas as diretrizes emanadas da 

CONTRATANTE, no que se refere a horários e acesso às áreas em que serão efetivados. 
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6.1. DA ATUAÇÃO:  

6.1. A CONTRATADA designará os profissionais aplicadores para a realização do trabalho 

de dedetização. Obrigatoriamente, esses profissionais deverão receber orientações mínimas 

sobre normas e rotinas hospitalares. Ao final da capacitação será expedida documentação 

comprobatória. Em caso de mudança no quadro de profissionais aplicadores, os novos 

profissionais deverão passar por capacitação;  

6.2. Fica acordada a visita técnica quinzenal ou mensal (conforme decisão do 

CONTRATANTE) em função da rotina da Unidade, com agendamento prévio e horários 

restritos, com as datas acordadas previamente, de forma a não interferir na rotina da Unidade. 

A CONTRATADA deverá agendar visita, previamente aos locais onde serão executados os 

serviços e no menor prazo, apresentar uma programação, na qual deverá constar: 

a) Plano completo de execução dos serviços; 

b) Tipo de composto químico e ficha fispq a ser utilizado em cada área específica do 

prédio. 

6.3. Eliminar e prevenir a proliferação de baratas, moscas, formigas, mosquitos e outros 

insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes; 

6.4. Eliminar e prevenir a proliferação de ratos; 

6.5. Eliminar e prevenir a proliferação de quaisquer outros animais que infestam ambientes 

urbanos podendo causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos. 

6.6. Os produtos aplicados deverão ter seus efeitos garantidos pelo prazo mínimo, dependendo 

do tipo de criticidade do serviço, como sendo: Semanal, Quinzenal, Mensal, Semestral e, 

devem ser cadastrados pelos órgãos controladores do Governo, como a ANVISA e sua 

manipulação e descarte são responsabilidade da empresa contratada. Quando decorrido esse 

prazo, deverá ser feita nova aplicação. 

6.7. A CONTRATADA deverá refazer o serviço de controle de pragas e vetores nas áreas em 

que for verificada a ineficácia dos serviços prestados, sem ônus extras para a 

CONTRATANTE. 

6.8. As aplicações (reforço) serão realizadas caso ocorram infestações no intervalo 

compreendido entre uma aplicação e outra, mediante solicitação prévia e sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

6.9. A CONTRATADA deverá fazer revisões (visitas) a cada semana em locais considerados 

críticos para a proliferação de pragas como: área externa, rede de esgoto, banheiros, depósitos 

e caixas de gordura, sem ônus ao Contratante. 
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7. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

 

6.10. Contra moscas também será feito tratamento com instalação de armadilhas luminosas 

para ambiente hospitalar. 

6.11. Em consonância com o que versa a RDC nº 18/2000, as empresas deverão fornecer 

comprovantes de execução de serviço e Fixar em local visível placa com os meses e dias para 

marcação das visitas periódicas visível, fixada nos locais pertinentes. O “comprovante de 

execução dos serviços” deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) nome do cliente;  

b) endereço do imóvel;  

c) praga (s) alvo;  

d) grupo (s) químico (s) do (s) produto (s) utilizado (s);  

e) nome e concentração de uso do princípio ativo e quantidade do produto aplicado na área;  

f) nome do responsável técnico com o número do seu registro no Conselho correspondente;  

g) número do telefone do Centro de Informação Toxicológica mais próximo;  

h) endereço e telefone da Empresa Especializada. 
 

6.12. Os produtos utilizados nas aplicações deverão ter, no mínimo, as seguintes 

características: 

a) não causarem manchas;  

b) serem antialérgicos;  

c) serem inodoro na aplicação;  

d) serem inofensivos a saúde humana;  

e) nas áreas onde o contato humano, com o preparado químico, for constante, deverá este ser de 

total antitoxibilidade, inodoro, após no máximo 90 (noventa) minutos da aplicação, devendo, 

ainda, possuir as propriedades de não manchar e ser incolor; 

f) estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela portaria número 10/85 e suas 

atualizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e que também 

atendam a portaria número 321/97 do citado Órgão. 

g) não será permitida a utilização de produtos químicos que contenham a substância Organo 

fosforado Clorpirifós, conforme determinação da ANVISA, através da RDC nº 206 de 

23/08/2004. 

  

A CONTRATADA obriga-se a: 

7.1. Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

7.2. Dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no Ministério da 

Saúde e atender as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando 

instituídas pelas Agências e Órgãos Oficiais reguladores e/ou fiscalizadores. 

7.3. Disponibilizar mão-de-obra, materiais, insumos e equipamentos em quantidades 

necessárias a perfeita execução dos serviços. 

7.4. Ter, em seu quadro, pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços 

contratados devendo apresentar o registro da empresa junto ao respectivo Conselho Regional, 
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tudo em conformidade com a Resolução RCD nº 18, de 29 de fevereiro de 2000, da 

ANVISA/MS. 

7.5. Refazer, às suas expensas, os serviços que tenham comprovadamente sido executados 

com erros ou imperfeição técnica. 

7.6. Não expor seus funcionários e terceiros a exposição direta aos produtos aplicados. 

7.7. Apresentar cronograma de atividades 1 (um) dia antes das datas marcadas para execução 

dos serviços conforme estabelecido pela CONTRATANTE, com assinatura do Responsável 

Técnico, contendo todas as recomendações necessárias, inclusive os antídotos dos produtos, 

para informações médicas. 

7.8. Enviar a Ordem de Serviço à Contratante especificando: produto, Princípio Ativo, Dose, 

EPIs, Hora de Aplicação com assinatura do Responsável Técnico, nome dos Técnicos de 

Aplicação e locais de execução dos serviços na unidade hospitalar – HEJ. 

7.9. Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S, bem 

como obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade. 

7.10. Não armazenar os produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos na Unidade do 

CONTRATANTE. 

7.11. Assumir total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas e 

ao patrimônio, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos 

funcionários da Contratada, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos danos, 

quando da execução dos serviços. 

7.12. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao 

pagamento das faturas emitidas contra o CONTRATANTE. 

7.13. Apresentar, até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento contratual, 

cronograma físico das tarefas inerentes aos serviços contratados, consoante o presente Termo 

de Referência, bem como apresentar lista de produtos utilizados durante o processo de 

trabalho acompanhados da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 

Químicos). Somente poderão ser utilizados os produtos desinfetantes devidamente registrados 

no Ministério da Saúde e o responsável técnico responde pela sua aquisição, utilização e 

controle. 

7.14. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de 

Referência, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
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8. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

 

7.15. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 

previdenciária, assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo 

integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas. 

7.16. A CONTRATADA responderá por danos materiais à saúde de pacientes da 

CONTRATANTE que decorra de problemas comprovadamente relacionados à qualidade do 

serviço prestado. 

7.17. A CONTRATADA deverá enviar declaração informando que seus colaboradores serão 

direcionados à unidade hospitalar em caso de contratação para que seja realizado treinamento 

e qualificação dos seus colaboradores nos seguintes temas 

a) Normas de Biossegurança (Equipamento de Proteção Individual, Higienização e Técnica de 

Higienização das Mãos); 

b) Normas de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde (NR-32); 

Entre outras. 

7.18. Fica a CONTRATADA ciente da disposição, em casos emergenciais ou que a 

CONTRANTANTE julgar pertinente, de retorno e refazimento de quaisquer serviços por condições 

fortuitas nas instalações da unidade hospitalar – HEJ. 

 

8.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e devidamente 

identificados, às dependências da unidade. 

8.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados. 

8.3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 

contratual. 

8.4. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas. 

8.5. Disponibilizar instalações sanitárias. 

8.6. Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades 

que encontrar na prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção. 

8.7. Fornecer à CONTRATADA, quando aplicável, os subsídios necessários para a 

elaboração dos laudos técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária em vigor. 

8.8. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, os laudos técnicos e documentos previstos 

na legislação previdenciária em vigor (LTCAT, PCMSO, PGR, PPRA e PCMAT). 

8.9. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, a declaração, sob as penas da lei, de que as 

atividades exercidas pelos segurados empregados no presente TERMO CONTRATUAL não 

estão sujeitas à concessão de aposentadoria especial. 
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9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.10. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, à contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, 

diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

a) vetar o prosseguimento normal do serviço, baseados na legislação em vigor; 

b) exercer, ainda, fiscalização constante no atendimento da contratante com o intuito de manter 

a eficiência do serviço contratado; 

c) verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas 

necessárias quanto à regularização de eventuais transgressões; 

d) Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou as questões que envolvam o 

serviço, sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas; 

e) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

 

  
9.1. Alvará sanitário ou autorização de funcionamento equivalente, expedido pelo órgão 

federal ou estadual ou municipal, responsável pelo controle sanitário do comércio dos 

produtos correlatos que são exercidos pelos interessados, de conformidade com objeto 

contratual e compatível com o objeto. 

9.2. Apresentar a seguinte documentação no ato da contratação: Licença Ambiental, Alvará 

Sanitário expedido pela Inspetoria de Saúde Municipal ou Estadual, Atestado de Capacidade 

Técnica Registrado no Conselho Classista, Certidão de Registro e Quitação do respectivo 

conselho classista do Responsável Técnico (CRQ), Certificado de Cadastro junto ao IBAMA. 

9.3. Deverá apresentar o registro do Responsável Técnico pelas atividades no Conselho da 

entidade profissional competente. 

9.4. A comprovação da qualificação do profissional previsto neste Termo de Referência 

deverá ser feita através da apresentação de currículo (s), comprovando experiência mínima de 

02 (dois) anos na área. 

9.5. A comprovação do vínculo empregatício do profissional previsto neste Termo de 

Referência deverá ser feita mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho expedida 

pelo Ministério do Trabalho ou ficha de registro do empregado. Quando se tratar de dirigente 

ou sócio da empresa, tal comprovação será realizada mediante a apresentação de cópia do 

contrato social ou certidão da Junta Comercial, ou ato constitutivo da empresa devidamente 

atualizado. 

De acordo Com a Resolução - RDC nº 18, de 29 de fevereiro de 2000 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são habilitados para o exercício 
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10. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e 

pragas urbanas os seguintes profissionais: biólogo, engenheiro agrônomo, 

engenheiro florestal, engenheiro químico, farmacêutico, médico-veterinário 

e químico. 

 

9.6. Licenças de Operação (LO) expedidas pelo órgão competente, que contemple o objeto do 

TR. 

9.7. Alvará Sanitário da sede. 

9.8. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional 

competente, para serviços de controle de vetores e pragas urbanas, desinsetização, 

desratização, pulverização e/ou similares. 

9.9. Declaração do Responsável Técnico, devidamente habilitado para o exercício das funções 

relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, de que 

acompanhará e se responsabilizará pelos serviços prestados durante todo o período da 

contratação. 

9.10. Deverá apresentar pelo menos 01 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa, 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 

contratação. 

9.11. Apresentar a seguinte documentação no ato da assinatura do contrato: 

a) Cartão CNPJ 

b) Estatuto social com a última alteração 

c) Documentos pessoais do representante da empresa – no mínimo 02 administradores, caso se 

aplique 

d) Certidões negativas: Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista e regularidade junto ao FGTS 

emitidas na data do início da prestação do serviço. 

e) Número da conta da pessoa jurídica para pagamento. 

f) Proposta informando o formato de trabalho a ser feito na Unidade com o valor. 

 

 

10.1. O HEJ terá o direito de exercer ampla fiscalização sobre a prestação dos serviços objeto 

do presente TERMO CONTRATUAL, aos quais deverá a CONTRATADA facilitar o pleno 

exercício de suas funções, não importando isso em supressão ou mesmo atenuação das 

responsabilidades desta, por quaisquer erros, falhas ou omissões ocorridas, por meio de check 

list de validação dos serviços, sendo possíveis glosas no pagamento, se não executado no 

prazo estipulado pela CONTRANTE. 
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11. PROPOSTA 

 

10.2. Exigir da CONTRATADA a estrita obediência às estipulações deste Termo de 

Referência, à documentação a ele anexa e à melhor técnica consagrada pelo uso para a 

execução dos serviços objeto deste Instrumento. 

10.3. Recusar os equipamentos e eventuais serviços de reparo ou manutenção que, a seu 

critério, estejam em desacordo com as exigências e padrões técnicos estipulados pelo presente 

TERMO CONTRATUAL. 

10.4. Controlar as condições de trabalho, ajustando com a CONTRATADA as alterações na 

sequência da execução que forem consideradas convenientes ou necessárias, e controlar tais 

condições de modo a exigir desta, na ocorrência de atraso nos serviços, a adoção de regime de 

trabalho alternativo para fins de execução efetiva das atividades, dentro do prazo estipulado 

pela CONTRATANTE. 

10.5. Encaminhar à CONTRATADA as comunicações ou notificações pertinentes, que se 

façam necessárias, com relação aos trabalhos de fiscalização e controle dos serviços. 

10.6. Atestar a execução dos serviços referentes às faturas a serem apresentadas. 

10.7. Sustar os serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que, a seu critério, 

considerar esta medida necessária à boa execução dos mesmos, ou à salvaguarda dos 

interesses do HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ. Quaisquer ônus provenientes dessa 

rejeição serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

10.8. É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto, tendo em vista a 

contratação por notória especialização. A CONTRATADA também não poderá ceder ou 

transferir, no todo ou em parte, ainda que em de reestruturação societária, fusão, cisão e 

incorporação, os direitos e obrigações decorrentes do contrato com a CONTRATANTE, 

inclusive, seus créditos. 

 

11.1. O valor do objeto deverá ser cotado em moeda corrente nacional, devendo incluir todas 

as despesas, inclusive impostos e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas incidentes 

em seu escopo de prestação de serviços. 

11.2. As características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações 

constantes nesse Termo de Referência. 

11.3. Serão desclassificadas Propostas com preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo a 

FUNDAHC promover verificações ou diligências que se fizeram necessárias, objetivando a 

comparação da regularidade da cotação ofertada. 
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12. PAGAMENTO 

 

11.4. Será julgada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, devendo o preço 

proposto incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, cumprindo todos os requisitos 

técnicos previstos no Termo de Referência. 

 

 

12.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até 30 (trinta) dias após a apresentação e 

aceite da nota fiscal, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, relatório dos 

serviços executados e cumpridas todas as exigências contratuais, através de depósito em conta 

corrente desta, que deve vir explicitada na nota fiscal apresentada. 

12.2. A nota fiscal deverá ser atestada pelo CONTRATANTE e, no caso de ocorrer a não 

aceitação dos serviços faturados, tal fato será comunicado imediatamente à CONTRATADA, 

para retificação das causas de seu indeferimento. 

12.3. As notas fiscais deverão ser emitidas no último dia da efetiva prestação dos serviços, 

sem rasuras, dentro do período de validade de emissão, bem como da competência da 

prestação do serviço. 

12.4. Deverá ser apresentada juntamente com as Notas Fiscais, a declaração de vínculo 

empregatício dos funcionários que executarem a prestação dos serviços em questão, certidões 

que atestem a sua regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, Estaduais e 

Municipais, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de 

suspensão do pagamento até regularização das pendências. 

12.5. Deverá ser apresentado também, o relatório de prestação de serviço executado, prazo de 

validade ou vigência, laudo técnico de validação, e demais comprovações necessárias em 

razão da execução dos serviços requisitados pela CONTRATANTE. 

12.6. A Nota Fiscal, deverá conter: 

Razão Social: Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás - FUNDAHC / UFG 

CNPJ: 02.918.347.0001-43 

Inscrição Estadual: Isento - deve-se escrever isento 

Inscrição Municipal: 148.213-0 

Endereço: Primeira Avenida, Nº 545, Setor Leste Universitário CEP: 74.605-020 - Goiânia 

- Goiás – Brasil 

No campo descrição dos serviços prestados deverá colocar “Referente aos serviços prestados 

de [...] para o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, Jataí-GO (com o mês de 

referência)”. 

12.7. Os recursos financeiros para a consecução do objeto deste contrato são provenientes do 

Termo de Colaboração nº 01/2020-SES celebrado entre o Estado de Goiás, via Secretaria 

Estadual de Saúde, e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – FUNDAHC. 

12.8. Os serviços a serem executados deverão estar de acordo com esse termo de referência. 
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Jataí, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

DELFOS FERNANDO SILVA 

Gestor dos Serviços de Processamento de Roupas, 

Higienização e Resíduos Sólidos de Saúde. 

Hospital Estadual de Jataí – HEJ 

Mat.: 7855 
 


