
GOVERNO MUNICIPAL 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA  

    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
 

      
São Sebastião da Boa Vista (PA), 14 de Julho de 2021. 

 
 

Ao  
SETOR DE LICITAÇÕES 
 
ASSUNTO: Serviço de sanitização, dedetização e desinsetização. 

 
 
 

Senhora, 
 

 

Honrado em cumprimentá-la sirvo-me do presente para encaminhar a v.sª esta 

solicitação, juntamente com termo de referencia anexo, de contratação de empresa 

para a prestação de serviço de sanitização, dedetização e desinsetização com 

fornecimento de material e mão de obra qualificada, ao combate do covid-19 no 

atendimento das necessidades do município de São Sebastião da Boa Vista - Pará. 

 
 
 
 

Atenciosamente; 
 
 
 
 
 
 

BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE  

DEC.009/2021SMS-SSBV 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa para a prestação de serviço de sanitização, dedetização e 

desinsetização com fornecimento de material e mão de obra qualificada, ao combate do 

covid-19 no município de São Sebastião da Boa Vista - Pará. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Devido a pandemia ocasionada pelo COVID-19, a atenção para a limpeza de mãos, 

maçanetas, equipamentos, móveis e aparelhos, aumentou significativamente em função 

da contenção do vírus. Da mesma forma ocorre com os ambientes coletivos fechados ou 

onde há um número considerável de pessoas circulando, o que facilita a propagação do 

novo coronavírus. Assim sendo, é de suma importância que tais ambientes sejam 

constantemente higienizados com produtos adequados. A sanitização é um procedimento 

que consiste em uma limpeza através da aplicação de produto para a limpeza de 

superfícies que possivelmente estejam contaminadas pela COVID-19, que cria uma 

película de proteção contra microrganismos nocivos. É ideal por não ser prejudicial aos 

seres humanos, animais e meio ambiente, além de não deixar odores nem manchas nos 

locais de aplicação do produto. As medidas a serem adotadas para a contratação do 

objeto ora pretendido, por este órgão, faz-se em virtude também do crescimento de 

número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, assim como, ampliar as ações de 

combate ao mesmo e atendendo ao que dispõe as normas sanitárias, que objetiva a 

proteção da coletividade. A contratação também dos serviços de dedetização e 

desinsetização, visa impedir, de modo integrado, utilizando métodos eficazes, que 

vetores e pragas urbanas se instalem ou se reproduzam no ambiente, tais como 

aracnídeos, insetos voadores e insetos rasteiros que possam causar  agravos à saúde, 

prejuízos econômicos ou mesmo transmitir infecções, por meio de carreamento externo 

(transmissão passiva ou mecânica) ou interno (transmissão biológica) de 

microrganismos, preservando a saúde dos usuários, bem como a conservação do 

patrimônio. 
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3 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 
 
3.1 A quantidade a ser sanitizada, é fixada de acordo com este Termo. 

Item           Descrição Unidade Quantidade    V. Unitário m²   Valor Total m² 

 01 
Serviço de Sanitização, 
Dedetização e 
Desinsetização. 

     M²     80.325             R$             R$ 

 

3.2 Especificação do Serviço: 

3.2.1 Deverá ser utilizado sistema de cruzamento envolvendo aplicações de “spray”, e 

“gel”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes desenvolvidos após a contratação. 

Os mesmos deverão ser executados da seguinte maneira: 

a) Aplicação utilizando o método “spray”: composta de produtos químicos 

devidamente preparados e apropriados para cada local, devendo os mesmos ser, 

aromáticos, inodoro, não provocarem manchas, semilíquidos, inócuos a saúde humana. 

Esta aplicação deverá ser utilizada com todos os espaços e locais da edificação; 

b) Aplicação utilizando o método “gel bactericida”: aplicação específica utilizando 

equipamentos especiais os quais irão aplicar o inseticida em todo o mobiliário, 

equipamentos eletrônicos tais como: computadores, impressoras, aparelhos telefônicos 

e outros; 

c) Todos os produtos utilizados na prestação dos serviços deverão ser devidamente 

registrados e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –ANVISA, de 

maneira que garantam a eficácia de 100% (cem por cento) de efetividade do controle, 

além de segurança para os funcionários da empresa CONTRATADA, os servidores da 

CONTRATANTE, bem como o meio ambiente, segundo o cumprimento de Boas Práticas 

Operacionais e exigências dispostas na Resolução - RDC n.º 52,de 22 de Outubro de 

2009 – ANVISA. 

d). Os serviços deverão contemplar, ao longo das instalações internas e externas, a 

aplicação de produtos desinfetantes domissanitários com as seguintes características: 

inodoros, que não manchem; biodegradáveis; de baixa toxicidade; antialérgicos; 

inofensivos à saúde humana; que não danifiquem ou causem a morte das plantas dos 

canteiros, árvores e gramados e de ação residual longa, com a finalidade de impedir a 

instalação e proliferação dos insetos. Devem, ainda, impactar, o mínimo possível, o meio 

ambiente, bem como não devem colocar em risco à saúde das pessoas que trabalham 

ou transitam nas unidades 



GOVERNO MUNICIPAL 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA  

    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

e) SANITIZAÇÃO: Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa 

com amônia quaternária através das técnicas de atomização (área externa) e 

nebulização e pulverização (áreas internas) em todas áreas consideradas necessárias e 

possíveis para utilização das duas técnicas. 

 
4 - LOCAL E PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

4.1. Os serviços deverão ser prestados nos locais especificados abaixo: 

N° DESCRIÇÃO DO LOCAL M2 

01 HOSPITAL MUNICIPAL  1.786 

02 UBS ESTELITA BARBOSA  1.383 

03 UBS DAS ACACIAS  476 

04 UBS TERRINHA  476 

05 UBS VILA COQUEIRO  1.383 

06 UBS VILA RAQUEL  1.383 

07 UBS ILHA PAU DE ROSA  1.203 

08 UBS VILA URUCUZAL  1.195 

09 UBS ARACAIRU 1.186 

10 POSTO DE SAÚDE VILA NAZARÉ  1.198 

11 POSTO DE SAÚDE ESTANCIA  1.238 

12 VIGILANCIA SANITARIA  1.380 

13 ACADEMIA DE SAÚDE  900 

14 CASA DA JUVENTUDE  476 

15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  120 

16 SECRETARIA DE URBANISMO  320 

17 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  330 

18 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  430 

19 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  330 

20 SECRETARIA DE AGRICULTURA  420 

21 SECRETARIA DE PESCA  276 

22 ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES NUNES  100 

23 ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES BARATA  1.961 

24 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LURDES  6.914 

25 CRECHE ODINAMAR OLIVEIRA GOMES  4.901 

26 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO AMOR  2.265 

27 POLO UAB VENEZA DO MARAJO  2.257 

28 ESCOLA ESTADUAL JOÃO XXIII 7.1.175 

29 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NOGUEIRA  1.187 

30 ESCOLA HAYDÊE MAIA  800 

31 ESCOLA RAQUEL  1.300 

32 ESCOLA SÃO JOSÉ  800 

33 ESCOLA CAETÉ  336 

34 ESCOLA CRUZEIRO  1.300 

35 ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA BLOCO 1 1.720 

36 ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETE BLOCO 2  2.264 

37 ESCOLA SÃO BENEDITO  425 

38 ESCOLA MANOEL LOBATO  1.280 
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39 ESCOLA VEREADOR ENGRACIO  1.300 

40 ESCOLA PADRE SILVERIO  450 

41 ESCOLA INDEPEMDENCIA  450 

42 ESCOLA MALOCA  300 

43 ESCOLA SÃO LUCAS  200 

44 MERCADO DE PEIXE  900 

45 FORUM  1.300 

46 CRAS DO AEROPORTO  551 

47 ACVF-CASA DA CRIANÇA  472 

48 TERMINAL HIDROVIARIO  690 

49 PREDIO DA PREFEITURA  2.973 

50 ORLA MUNICIPAL  7.553 

51 TRAPICHE E AREA COMERCIAL AV CORONEL MONFREDO         3.349 

52 PRAÇA MATRIZ  2.285 

53 CAMARA MUNICIPAL  807 

54 IGREJA MATRIZ  1.095 

55 CENTRO COMUNITARIO DE SÃO SEBASTIÃO  700 

56 CARTORIO ELEITORAL  212 

57 AGENCIA DOS CORREIOS  1.009 

58 CASA PAROQUIAL  2.785 

59 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL 2.135 

60 IGREJA QUADRANGULAR  1.095 

61 IGREJA CRISTÃ EVANGELICA  1.110 

 

4.2. O serviço especificado acima deverá ser realizado de forma única. 

4.3. A prestação do serviço será realizada após a ordem de serviço, e o prazo de início 

da aplicação será de até 02 (dois) dias, contados a partir do dia subsequente à emissão 

da ordem de serviço/nota de empenho. 

4.4 O serviço deverá ser prestado em horário e dia estabelecidos pela Secretaria de 

Saúde,  

 

5 -  DA FISCALIZAÇÃO. 

 

5.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato serão exercidos por 

meio de representante (denominado fiscal), designado pela SMS, aos quais compete 

acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o serviço, bem como dirimir e desembaraçar 

quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo 

darão ciência à empresa, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas 

alterações.  

5.2. A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, 

inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de 
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imperfeições ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade desse órgão.  

5.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão 

encaminhadas à autoridade competente. 

 
6 – FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1. Pelo serviço prestado a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 (trinta) 

dias, acompanhados de Nota Fiscal. 

6.2 O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária 

diretamente na conta da empresa contratada, vedada transferências para outras contas. 

6.3 O pagamento será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 

estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 

27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do 

FGTS; 

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, 

§ 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de 

Débito. 

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 

e) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer 

ônus ao CONTRATANTE. 

f) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de 

penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas 

ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

7 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

7.1 - Compete à Contratada: 

a). Prestar o serviço estabelecido neste termo, de acordo com as condições e prazos 

propostos;   
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b). Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c). Disponibilizar profissionais treinados e capacitados, devidamente equipados com EPI 

(equipamento de proteção individual) disponibilizado pela contratada, para a prestação 

do serviço, 

d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da prestação do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

e). Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação, 

conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações, podendo ser 

dispensadas somente aquelas previstas em atos legais. 

f). Cumprir com todas as obrigações constantes deste Termo e sua proposta, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto; 

g). Responsabilizar-se pelas plenas condições de qualidade do serviço prestado; 

h)  . Realizar o serviço de sanitização através de equipamentos e produtos adequados; 

7.2 - Compete à Contratante: 

a). Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato; 

b). Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação do serviço e o atendimento 

das exigências;  

c). Exercer fiscalização e supervisão do objeto, através de comissão/servidor 

especialmente designado, podendo sustar, recusar o serviço que não esteja de acordo 

com as condições e exigências especificadas neste Termo; 

d) Comunicar à Contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto prestado, para que seja reparado ou corrigido; 

e). Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste Termo, podendo aplicar as 

penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas ou 

prestação insatisfatória do serviço;  

f). Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram 

sua contratação, bem como as condições de habilitação exigidas em licitação (art. 55, 

XIII, da Lei n° 8666/93; 
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g). Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos neste termo; 

h) A SMS não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 
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