
o tlcd€tlzeçáo
o El€3rãüzeção
o Umpczã d€ Calxas d'águã
o Control€ dc Pássaros
o [Es€.rtuplm€nto
o Sanftizàçáo

Control€ dÉ Pragâ*
Hospltais. Rcsidênclas, lndústpias,
ComÉrcios e Orgáns Ptrblicos.furwdotolinh Toàactt

"Í*únfr.! Dasonen
tatot'

À

GERÊNoA DE cOMpRAs E uorAçôEs Á/C - pregooiÍa(o)

sRP . PREGÁo PRESENCIAL o.053,202I

\_,, c"í[ O ÊAa&íú.r. Il{JS;Bex

ÍUIATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, SEdiAdA A AVENidA MONITEAI, NO í56.
Residencial canadá, Goiânla - Go, cNpJ n.o 07.119.310/0001-79, vem atravãs oe seu
represententê, infra- a8rinado, nos termos do art. 41, s 10 da Lêi no g.666/93, solicitar
DEscLAsstFrcAÇÃo do proponente vencedor t-ote ot irgu 0í ,o que raz úm bãse nas
razões a seguir expendidas.

No dia e hora marcados no edital, coínpareoeram as empresas @nforme ata abâixo:

a.Ectãr..íto-Ê!Fa.a
aDG'B rô ó anÉoal âhtrb r,,@tt_ aül aÍtrúqat t lár o_- ôbaa raíG lE artÉ lttt tt!a.|rr. !&rrÊ $r ô,-ttardi 

^aó. 
: rr.gcE.rCoaa ô Ar anri, r ,r.Iôq* I mloÃ a qlo rEtE !_,.a.íÊc ..!.rii_&r' t.'d" t' ''ú ,re. . e rcrr {t- rF rrço i* 6fr I 

'(Ê ;i- 
-f,--r' qicr-ar-àÃãã iã-.-.i-0. r.ú r{iÚ Búr-. ãr! crtn câr..írb ô {.b

EUPH:SA
docat ôóarat c.âallo . í5
r§alDiEcat tü,a c ÉÁaria §u _ o.rratrt-.Jl

Pmt^

r.t-

Íg7 l crrl8lErcfo
éa tol Stt à-aaó
,ra.arl {-
rasd !r0. c*ú

A empresa BIOLAVSEC, foi vencedora do itemo.l, lote Oí, com um preço de R$ 0,23 por
metro quadrado.

Preliminarmente solicitamos a desclassificâÉo da BIOLAVSEG, visto que a LEr N.20.5e8, DE
09 DE OUTUBRO DE 20t9. estabelece o seguinte

Dispõe sobre o exercÍcio da atividâde de pr€stação dc serviços de contÍole de vetoÍes e pragas urbanas no Estado de Goiás
ê dá outr-ds provid€ncias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADO DE oolÁs, nos termos do Eí. I0 da constituição EsraduâI, decÍ€ta e
êu sanciono a scguinte Lei: An, l" A empresa que exerceÍ as arividades de Fcstação dos serviços de controle de vetorcs epragas urbanas, paÍ8 stuar no Estado de Goiás, deveá esrar devidamenri scdiada denúo dá Estado e licenciada p€los
órgãos de fiscalização competçnr*, confoÍmc pÍEvisão na Resoluçlo da RDc n" 52r2oo9 da ANvtsA.

(621 3287 554r
Av. Montr€à!. Od. Ol- Lt e

Rccld€nc&rl C.n.dá
Goiahia-Go CGp 74:l7O€|O
mãta9tàCar@gàrtoo-com.àr GNPJ 07.'t19-31(y0001 -79
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fut*l,w lnttu Toàceíz
t t*plrÂdJ ?asontuçwefito

o D€d€tizaçáo
o D€sretlzeçáo
o Limpea d€ Càixes d'áJua
o Controk dc PássaDos
o D€s€ntuplmcr*o
o sãnltlzeçâo

I
f

Ítr"r'

Parágrafo único. VETADO An. 20 Esta Lei enha em vigor na dâta de sua publicqào. PALÁCIO DO COVERNO DO
ESTADO DE GOIÁS, em coiânia, 09 de outubro de 2019, l3l" da Rcpública.

Em caso de não ser aceitaÉo das preliminares, solicitamos a desclassiÍicaçâo, pois na
planilha de custos apresentada, é bem claro que os preços apÍesentados estão
TOTALMENTE FORA DA REALIDADE DO MERCADO.

Por exemplo colocaram custo de uniformes total por funcionário à R$ 3g,13 poR mês
conforme planilha abaixo

UNIFORMES

ENTE DE

vej3, 
9ue uma consulta simpres do gestor dessa ricitaçâo, poderá perceber que os preços

estão "maquiados", impraticáveis.

Não foi colocado na pranirha de custos, os varores para arojamento dos funcionários, vistoque a empresa e de TEREZINA - plAul.

Náo foi inserido o custo com o pGRi ppRA, programa de prêvenção de riscos ambientais,
ge.rl-cl,.Tg lcl{so, visto que para exêrcer essaatividade o pRocRAMA DE coNTRoLE
E MEDICINA SEGURANÇA OCUPAC'ONAL, é obrigatório e de suma importância. 

'

Na planilha de custos. o preço de combustiver é totarmente inventado, pois de Teresina -Piauí para Posse -Goiás, nos preços aruais, com certeza o varor citado não condiz com arealidâde.

Conjunto Para Dedetização
Proteção Química

Rs

45,O0 6 2

Rs

15,0O

Meia
Rs

8,OO , 4
Rs

to,57

Botas
Rs

27,OO 6 2

Rs

9,00

Luvas de prgteção química Epl

RS

4,75 6 2
Rs

2,92

Óculos de proteção Epl
Rs

6,50 L2 1

nS

o,54

(621 ?287 554r
Av. Mont cal. 6. Ot Lt l"

REsldênciâl Cenãdá
Golánia-Go CGp 74!frO€!O
mataFrãgôs@yãhoo.(oíí.br cl{PJ 07.119_310/000.Í.79

4

I I

I

Custo.
Unitário

Vida útil quantidade CUSTO

MENsA[

RS

13



o D€d€tlzaçáo
o Dcsratlzaçáo
o Ump€za d€ Calxas d'água
o Controlc dc Pássanos
o Ocscntupim€nto
o sãnitlzação

Contrcle d€ Pragas:
Hospitais. R€sidências. lndústPias
coÍÍÉr<los € Orgáo5 Públlcos.hMwlitloTcàeéLz

,'urpr,a*! Tasonau
t4ac'l

Na planilha de custos de auxiliar de higienizaçáo, não contem valoÍês das quâlificaçóes
técnicas dos profissionais que devem acompanhar o serviço.

OU seja, para se prestar um serviço a R$ 0,23 o metro quadrado, com a planilha de custos
apresentada, torna-se inexequível, se for colocar todos os custos exigidos na legislação
vigente.

Desta forma, solicitamos que seja desclassificado, pois entendemos que o preço proposto
não pelo vencedor é " sêm condiçôes", de se prestar o serviço exigido no edital

Posto isto requer o acolhimento e o provimento da presente solicitação a fim de que seia o
proponente BIOLÂVSEC DESCLASSIFICADO no lote 01 item 0í, ou que seja nomeado um
perito para que seja leventado todos os custos operacionais, para se provar a
inexequidade.

Termos nos quais, Pede deferimento.

Goiânia, 08 de OUTUBRO de 2021 .

Nestes Termos

Pede Deferimento.

r Lobo Gomês.
CPF: 784.594.941-87.;J

(627 ?287 554r
Av. MonlfcãI, Od. Ot Lt 12

Rcsldênci,el Canrdá
6oiànla-6€, Ce 74;f !,610
mataprãlF3@gahoo.coít5r GtaPJ 07.119.310/0{101.79
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CLAUSULA PRIMEIRA - OO OBJETO

1.1 ili

:)
I

'.,

r1 l

,i
,, , i : I

cLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÉNCIA E PRORROGAÇÃO

cLAUSULA TERCETRA - DO PREÇO

' ,, ( l l

l

: \. r

. -t : Ít :. )t'

t;

lr

PELTRO
KEILE

ARANTES
ALVES:

8rJS18360100
anapolis.go.leg.br
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Valor pôr
âplicaçào

vãloÍ Total

i'ES(iRr(l/,,O r,C CllJ ÊTC

Arêa 
- êuahtl 

Prêçô
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cLAUSULA QUINTA - DO LOCAL DA PRESTÂÇÃO DE SERVTÇOS

,t - I

;r

CLAUSULA SEXTA - 0A PRESTAçÀO DOS SERVTÇOS

6.1. A empresa Contíatada íca ciente que a execuÇãc do servtÇo ircilado

. apos a assinâturê co

6.2. Deíint--se conro senrti:açâc o prccessc Ce apt,cação de aqente cu
produio cap.'tz de ?edüz:r o ntrmero de microrganrsmos pâtcgên,cos â

niveis segiJros de acô!-oo côfir as norínas 0e saúoc íJUbl.ca
ÂrenrrJ., l.t \.', ( "- ..
QlrJ,r ia, .ct: l4 í;ríúju.di, A jrrt,s tr,.)

CEP:75110-310

anapolis.go.leg. br

t
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6.5, Providenciar para que os seus funcronários utilizem egutpamêntos de

proteÇão rndrvidr.ral previsto pelas nor tas de segurança cio trabalho.

6.6. Utlizar equtpamêntos e ferramenlas necessáros á boa execüçào de

lodos os seMços e erp.egar ao§ rnetodos de lrabalho rnârs efrqentes e

s€guros. de acordo corrl as Normas vigentes, e espêcaficaçÕes íornecidas'

:t I

l:i

,]

llr

r.i

PEDRO
KEILE

ARANTES
AL\IES:

r)

a n apolis.go.leg. br

/

a
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6.13. Oeverá ser apiicâdo atoÍrr,zaçãc, pulverização. fun'acê equrpa,.nenlos e
produtos de acordo com cade arnbrente a ser trãtado:

.i.r
deveÍa ser entitido para cada um dos endereços

5.1. ao final de cada sanihzaçào executada a sei.

:l

6.16. _t

,i

)l

6.17. Real;;ar os serviços nas unidadês e endereÇos relecaonados :to item 5 1

cLÁusuLA sÉTtMA - DAs oBRtGAÇÕEs

7,1. CABERÁ AO CONTRATANTE

PESRC KEILE 
-

AR;\NTES
AL \'tr5,

8891 E_:6C 10C ,.

anapolis.go.leg. br

ll



7.'1,1, Cunrprir todos cs comuroniissos linanceiros assuntidos coni a

Cü1nlÍatâda'

?.1.2. Exercer a fisr:alrzaçác dcs seruiÇos po,. servtdores espeaalmente

.lesrgrrados na íxrrn3 prevlsla na lel t.', 6.666;93 e suâs aiteraÇoês

pôsreriôres,

7.1.3, Ve(frcaÍ Se a qualidaae dos prôdrrtos estão em corrÍcrrllroaoe conr

rs especrficaçÕes exigrdas neste Terr.o de Reíerêncra:

7 -1.4. Nohficãr, íornral e lerÍipestivan)ente. preferertciâlmente pof e-l1]âtl

a Contratada sobre lÍregurarioades observaclas no cuntpi.,lltentc da

p' ê§laÇào de serviço,

7 -1,5. Destgnar ilm ser-,;rdor corno FtScal da prestaçao oe se.rvrço. que

deveré acor'rtpanhar e ílscaltza[ ;r prestaçâo rlos serviçcs contratados

co:rÍoirne cjescritc na praposta e solrcitaçào;

7.1.6. Comprovar e Íel3laÍ por escnlô. as e,/enlLrars irregulâridades na

p.eslâÇãc Ce serviços. sustar a execrrÇàô rJe quaisquer serurÇcls pot

es:âfe,Tl ern desacorcc corr o especríicacc ou l)or outrc rlotrvo c-.le

aâi:ctenze (i lecesstrlade ce lat n.tedtoa e fiscaltzar g 666r,rpar,har o

pêí;odo de prestaçào oos se-viçcs i1elâ Contrataca;

7.1..7. Acompaniraí a execução e a pi-esieÇàc do se1-rÇc pcdenoi
inlervir parâ íins ,1e alustes cü suspensác dâ prêstâçâo dos servicos:

7.1.8. Perínilrr o acesso dos enrpregados da en]presa Corriralada às
SL,eS depenfêitctâS para execuçao de Sen,rÇc,s reíerenies aJ obje:O
quancJo neuessáÍio:

7.1.9. So|citar o ataslamBnlo de qüalquet. proiisstor.]ai dijrante a
p.estaÇão do servrço qLlÊ não esttver apto as obngaÇóes estaDelêc{clas íta

Í)rôpOSta cie prestaçãu Ce Ser.. rç., or 1r:a r-àrr ie..thá COmpúftaí-lentcl
;roerlr.,.:do n, j p-estâçái,..e sc.vico

7.1.10. Preslar âS inÍorr:1gç§sg ê oS esclarecimêntc)S que Venharn a Scr
soiicitados pelos empreg:iCos da etlrpresâ ConÍratada.

anapolis.go.leg.hr

il

I
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7.1 .1 í. Aplicar âs oerahJâCes ÉrEvrstas neste TeÍmo ie ReÍerêrrcra. na

hrpótese ie a Contra:adâ não cuíÍrpnr com o compromisso ass,lmroo,

mantidas as situações nonnars, arcando a empresa cont quarsquer

prejuizos 
-que 

1al alo acaÍÍelar à Adminislração.

7.2. OÊRrcAÇoEs DA coNTRATADA

a napolis.go.leg.br
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7.2.15. Respor-r3abiliu:r, -!e i,or 1cílas as ollflgaÇÔes prevtstàs tlas

iec;slâÇÔe:r çrvrl fisca! inbuÉr,a e prevideircia.ia. âbrangendô seus

:-rjarlrentos e €colhrntêrlos, inctr:s,\,e as decoÍrenles de êc!deniês.

rdên,.recoes. multas. seqLtros itagaítentos a fornecedo,És direlcs.

IlOrÍtâs Je sàÚde publica e i'egulamenlâdor.as da ãtlvrdade iaborai.

*,.rcar gos sociârs. fiscars taxas e i'rrpsstos. transporte âitmentaÇão e

:]nrrorÍnes e seus coÍr,plementos, ern coníorrlidaoe com art 71 da r-er

8.666/93:

DE DRO
KF!I.E

ARÀN;ES
ÂI \/E Q

6Bg 183ii0100 ri.

anapoits.go.leg. br
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cLÁusuLA otTAVA - DO pRAZo E CONDIçôES DE EXECUçÃO

8.í. a prestação de serviço. objeto oeste Terrnc rje Refe;.éncia, deverá inicra.

;;Tlediata!-nente a6ris â erntssão da ordem de prêstaÇáo de seruiçú§.
podendô a prêstaÇáo dos senriços sêrêm êxecutadas rnclusive ern

feriaios e aDs fiôais dÉ semana.

,I

,J

.'.,

,1

a napol!s.go.leg. br
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CLAUSULA NONA - OO REAJUSTAMENTO
9.1 O5 Í)tai ja, 5Í_-rêJ iixüslj,ri.earusiái/eis actÕ perrôai Jê 12 iJozer ilta,3es

a,r:lia-iog ua às,f,itei.ri3 co c,lnir.:lo

cLÁusuLA DÉctMA pRtMEtRA - DA GESTÃo E FlscALtzAçÁo Do
CONTRATO

11.1. - lresiãü üÊste contrêtc Íicar'á a car.go dc Diretor Administi.atr,,/a pEDRC
PÁUL i) CiARCtÂ ARAUJO SANIOS. cootúrnre Fcrlaria 4. J7üi 2C2.1 .le
Lr4 ds.lspgl1'.. de 2C2,l. oue Jeverá cbser1.r3r. âs LlisoosjÇoes ,jc a11 67 dê
I e 8.666i91 aue desill.ará .j resoonsável pü íaz-, ô a côíTrpanhanrelr tú
r: ' s:â,tzaçà,i Ja exer:r,ç.ao cü Con:, ai:

1i.2. -lirr-ante â .,,rgên(:iÊ degie c;:rtr;io. .i irscai,zâÇào Co cL,,rtt.aio cabciâ a3

-t

PEDRO
KEiLE

ARANTES
ALVES:

86918360100

anapolis.go.lêg.br
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CLÀUSULA DECIMA SEGUNDA. OAS SANÇÔES

12.2. Serão aplicadas penalidades. tâmtrém. nos câSos de. recusa êni Íeatizar

a prêstaçÉo de servrço; prêslar o serviço em desacoroo com as

especificações e com a pÍoposla. íora dos píazos estaoelêcrdos para a

pÍestaçáo de serúço ôu subshiuição de lJrod.rlos ou seus funcionai,os.

caso sejâ solicitaoo peia Contratante. ou quando náo foÍem curnprrdas as
condições contra íaihâs e ou deíeitos na prestação de serviÇo.

12.3. Em caso de inadimplernento das obÍigaÇões assumidas, fio todc ou eín

írarte íicâ!'á sujerta às sançôes previstas nos Arts. gô e g7 da Lei n.,

3.6ô6/1993 e ao pagaÍnenlo de rnui(a nos segurFtes termos:

â) Pelo akaso na pÍestaçào do serurço em relâÇào ao praza estrpriiirdo -. 
c/o

(úm pc. cento) do valoÍ do servrÇo nãô pÍ€stado. ooÍ dia cjecorrido. atê o
iimite de 10?b (dez por cento) do valor do serviçol

P;N.?: \ {F: II F:,

ARANTES
ALVES:

889i8360100

anapolis.go.leg.br
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12,5,Âs impoÍtãncias relatrvas a m\,ltâs seÍâo descontadas do ..,iaganr=nto

flcNenlrr,á cevrao à colttatada. ou afetuada a süa cobralrÇá ,,3 fciinâ

ir|evisla eirr ler

.ltí
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PÉDRO
í:ILE

ARANTES
ALVES,

ô89:3"1601C0;
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CLÁUSULA DÉCIiTA TERCEIRA . DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

13.1. As desp€sas oecoÍrenles do oresente Contrato. corÍerá à conta da

Dotaçào Orçâmêntária: Código do Orgáo: 01 - Poder Lêgrstal,vô. Cócigc

da Unrdade Orçamentária: 01 - Cámara Munictpat: Código da Função. 0i

- Legislativa: Côdigo 'Ja Subfunçào: 031 - Açào Legislativa: Cód,go do
Progranra 0400 - Aporo Admtnlstrativo e Finânceiro, Natureza da Açáo e
ProJetoiAlvidad ê: 2.A14 - Aporo Adminislfativ.o e tr.lanutenção da Càmara

Muntcipal' Elemento de despesa: 3_3.90.39 - Outros Serviços de
'ferceiros - Pessoa Jurídica: Subelemento de Despesa. 7g - Lrmpeza e

Conservação; Código da fonte de ,.eeursos. 100: Frcha Orcamentàna:

0039.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. DO FORC)

KEILE
ARÁNTE

ALVESa napolis.go.leg. br

LI
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s âdiante nomeadas, que tamt)ém c

.1tt lv

::l: i'l DE ANAPCLIS

PEDRO KEILE I

i:,

889'18360100 i

BiCLA\rsEC SEp.,tÇJS DE i::GtENtZÊ.iÀO !
IMPERMEAEILIZAÇÂC DE TíOVEiS L:ÚA

CONTRATADA

os cÀugna MUNtctpAL oe lNÁpours

anapolis.go_ leg.br
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Atêstado de Capacidade Técnica

o Hospital Mêd hagem s.A (PÍontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob ne

63.326.243/0000-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/Pl, CEP 64.0O1-120,

Telefone (86) 3131-1234, por intermádio de seu representante infra-assinado, atesta para os

devidos fins que a empresa BIOLÂVSEC SERVIçOS DE SANmZÂçÂO E IMPERMEABIIIZÂçÃO DE

MÓVEIS LÍDA, inscrita no CNPJ sob o ne 37.509.784/000l- 98, situada na Rua Lino Correia Lima,

2660, Quadra 94, planâlto, Teresina/Pl, forneceu os serviços abaixo especificados, em plenas

condições de uso, nos prazos estabelecidos, obedecendo todôs as normas e exigências técnicôs

impostas pelo local ê pela Vigilância Sanitária, conforme descrição a seguir:

Descrição dos Servlços Quantidade
serviços de Sanitização/Desinfecção de
Ambientês. 1.30O m'

Atestamos que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não

existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

Teresina, 05 de junho de 2021.

Hospltel íVted lrna!êm S.A

omê do Rrptlscntant L!a1: -
RG: s 6ir 9\t.,

6pç 
".' 
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Dâtâ ê Hôra dê Emissãír

04l06la02l O7t25t4o

NúmeÍo da Notâ

d67Í8e01
Codigo de VerificaÉo

00000053§${s.'l',Ti,

-

Prefeitura do Município de Tereslna

SECRETARIA MUI{ICIPAL DE FIÍ{AÍ{çÂS

NOTA FTSCAL DE SERWçOS ELETRô rCA - ÍilFsc

m:,'
PREST DOT. DE SERVrçOS

Nome/Rázão Social: BIOLAVSEC SERVICOS OE HIGIÊNI:IAOÀO E IMPERMEABILIZ.ACAO DE MOVEIS LTDA
CPFICNP.J: 37,509,784/axr01-98 In5.rição [.]!nicipal : 624758-0
Endereço: RUA LIÍ{O CORREIA LII{À No2660 - QUADRÂlrgit. BAInRO pL XAlfO - CEP:64O5O-O6O
Municipioi TERESINA UF: PI'.tt1 : :.i:

63,326.243l00O2-1s
nUA PA§S Í{DU, Í{o1a42 - BIIRRO CEiÍTRO - CEP:6400I-120

Íor4aDoR DE SERVTç(Xi

a. em

Socralr HOSPÍTÀL HED Il.lAGE?.{ S.A

TERESINA UF: PI F-mail: edinaldo.costa
DOS SERVIçOSDISCRIM

@ oE srxnErçlo o€ Àx&cmÊs itmr{D(0.03-39,ü
REATNÀDO I'O NOSPITAL MO IXAGET LTDá

DE s^ttÍE çÂo ot axrrÊnrEs

OOCUM ENÍO MTTI DO POR ME OU oPrANTE PELO SIMPLE s NACIONALE EPP
coFrNs (0,00000Á) rR (0,00mo/o)

o
csl'r (0,0000 )

VALOR TOTAL DA NOTÂ = Rl 39,00
Totâl das de ciálculo: do lSSi

ourR^s rxFoR.{ çóES
Mês de Competendô da Nob Fisfnt: 0612021 Tdh_,bção: TRISUTIVEL S. .
Locôlda Prestação do Serviço: TERESI A/PI tncldência: TERESIT{A/PI
keíador opbnte gmphs Naoonal e sua alquü é 2.OO%. Recothimeoto: ISS RETIDO l{A FO[{ÍE PELO TOÍI{ADOR
OTÂE: Al2gOOtxlI - ÀTTVIDADES DE LIHPEI Í{AO ESPECIFICADAS AI{TERIORIi{EIITE
sewiço^: oTlo ' Ljmpczr, manutcnÉo c conscrv.ção dG yfas ! logradouros públic.o5, imóvGl§, óamlnê, pbdnas, parquês, iatdins ecartgãtcnêt.

A EMIssÃo DE NoÍÂ FIsclL rurnôucl t'úo euroRtzÂ o FUNGoNAt{Et{To DA EMPRE5A

PIS (0,0000%)

eE!
t

Unltáío R.a

3!,,t 4 !9,0{

INSS (0,0000%):
R3 0-m

sIü



\OME FANTASIA: BIOLAVSEC

tAzÃo soctAt: Btor"ÂvsEc-sERvrços DE sANlTlzAçÃo, DEDET|ZAÇÃO,

HTGTENtZÂçÃO E rMP€RMEABTUZAçÂO ITDA
!NDEREÇO: R LINO CORREIA tMA

:MAIL:BIOIAVSEGTERESINA€,GMAl t.COM
I

BAIRRO: PLANATTO

TEL: (86)99s513978: 64050-O60

Ne:CoMPROVANTE DE EXECUçÃO DE SERVTçO
INFOEMAçÔES DA EMPRESA ESPECIATIZADA

CNPJ :37.509.784l00O1-98 LICENçA AMBIENTAL

THE-5EMAM-L-PrP2@35001652020 Ne

INFOMAçÕES DO CTIENTE

Nome/Razão social: HOSPITAL MED IMAGEM LTDA

Nome íantasia: HOSPITAL MED IMAGEM LTDA

Tipo de atividade: HOSPITAL CNPJ :63.326.24310002-15
Endêrêço: RUA PAISSANDU

Bairro: CENTRO Municipio: TERESINA CEP:64.001-120
Telefone: (86)3221-1234 Fâx:
Email;

Contâto: tun
OU SERVI

DE AMBIENTES

A E EXTCUTA

SAN

ATIVIDADE OESENVOTVIDA:

CONTROLE OU[MICO
TOCAIS A SEREM TRÂTÂDAS:

SETORES DE COLETA INFANTI URGÊNCIA COVID E HOTEIARIA PRONTOMEDRH

ú RNÁR o TAoPR D UTos Srco PEQU DRO EUTOS PM ER o5GÀD TEQUA o ED A N Dro E IU N G Ea
cRUPo euiMlco Nome do prinaipio ativo

concêntaàçãode
Drl!ente quantidade total.(VBl praga âivo tqurpamento

INFORMACÕE5 AO CONSUMIDOR

A Gâ.anti. dâ aÍsinânEiâ tacniaà - GÂT: É uma êrprêssão utilirada pêlâs êmprêies dê controlede pÍeges pâra definií o praro de(ompromisso coÍrl o
clente pêlos teÍviços presladot. a GÂT fol estabêlêcida Írelo mercado aom bôsê .m êtpêÍiências ta(nkas agrêgadâa as ..râatêrbiicâs blotótrces ê
comportâmenteis do v€toí ou da praga_alvô, do efeito Reriduêl dos pÍodutos qulmi.os utltiredos, dâs condlçõês íisicas e ambienrets do loc.lque
so,reu a aÉo de conttole ê da metodologla d. aplic.do. Veje or pÍâ2o3 do 6AT no versô. a§ àpti.eçô6 pspàciers de inseti€idà§ paía conrroh d€
mosquitos de impo(ánciâ êín sôúde pubtica, poÍlrttra bairovolume (UAV)ou poÍ termonebúlhâÉo (fOG)SomêÍltê podrrao sêr prátic.d.s n.s árear
ex!.rna§ dà§ ediÍceçilês e como metodologia complêmentaí às d€mais açõês dê controle. E saj a pticaçõ€s derrar:o scr, realiredtt, Exclusámahta,
nas prlÍnêlíô! hoaas da nlaôhã olJ nô5 finà15 dê tarda, da aaordo aoô o pedodo dê atividâdê de espêciê-alvo.

MEDIDÂS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

PRAGA ALVO 0EscRtcÃo
APLICADOR RESPONSAVEL TÉCNICO CLIENTE

Nomê Nome: iabl o prcrônta aomprovantc
dê crê<uÉo da aaÍüço.

ASSINAÍURA ASSII.IATURA

N' R€6ISTRO

ASSINÀÍURA

éú#r,tÁ+L
Hhí @ív*

03 06 tx

-

I IrI
-

Edi@do Felix.,i;+i??iiii.ilr.
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CONTRATO DE PRN,STAÇÃO DE SERVIÇOS DE

sANrTrzAÇÃo/DEStNFECÇÃO DE AMBTENTES

CONTRATANTE: HOSPITAL MED IMAGEM S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ

sob o n" 63.326.24310002- 15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/Pl, CEP

64.00l - I20. Telefone (86) 1l3I-1234.

CONTRATADA: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃo E

IMPERMEABILTZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrira no CNpJ sob o n" 37.509.784/0001-

98, situada na Rua Lino Correia Lima 26ó0, Quadra 94, planalto. Teresina/pl.

CLAUSULA PR IMEIRA - OBJ[,'TO

o objeto deste contrato é a prestação de serviços de sanitização/Desinfecção de Ambientes na

sede da cONTRATANTE, visando a eliminação de microrganismos nocivos à saúde conrc

bactérias, fungos e vírus, inclusive contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

CLAUS ULA SEGUND _ OBRIGACÔES DO CoN .TANI'E

a) Efetuar o pagamento dos serviços prestados pela coNTRATADA, na forma deste contratoi

b) observar/fiscalizar durante a execução do objeto que sejam cumpridas as obrigações

assumidas pela GONTRATADÀ bem como sejam mantidas todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGACÔES DA CONTRÂTADA

a) Prestar os serviços objeto deste contrato. oHecendo rigorosamente as suas cláusulasi

b) AIém das ob,rigaçôes decorrentes da legislação específica (ética proÍissional e

procedimentos adequados). cabe ainda à CONTRATADA prestar os serviços contratados de

acordo com a melhor técnica aplicada à especie. com zelo diligência e economia. sempre em

rigomsa observância à legislação e às cláusulas e condições estabelecidas;

c) Acatar as determinações que lhe forem passadas, bem como comunicar qualquer

irregularidade ou descumprimento do presente contrato à CONTRATAN'IE:

d) Responder pelos darrcs que resultem de imperícia, imprudência ou negligência de acordo

com os princípios gerais de responsabilidade civil e administntiva:

e) Não transferir. no lodo ou em parte. os direitos e obrigações decorrentes deste contrato;

0 lsentar completamenre o coNTRATANTE de qualquer responsabilidade civil,
administrativa, criminal ou trabalhista provenientes da execução deste contrato:

g) Disponibilizar pessoal técnico especializado;

I



h) Emitir as notas fiscais pelos serviços prestados e receber pelos serviços prestados de acordo

com os prazos e condições previstos neste contrato;

i) Comunicar o CONTRATANTE, imediatamente. a ocorrência da falta ou intenupção dos

serviços, independente do motivo:

j) Responsabilizar-se por todos e quâisquer encargos de ordem trabalhista, previdenciária,

cíveis ou criminais, bem como lributos de qualquer espécie devidos em decorÉncia da

prestâção dos serviços, objeto deste contrato.

l) Fomecer todos os equipamentos de segurarça (EPI's) necessários para a realização dos

serviços.

CLÁUSULA OUARTA - EXECUCÃO

a) Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 24h após a assinatura deste contrato.

b) A área do local a ser sanitizado é de 1.300m'..

CLÁUSULA OUINTA - VALOR E FORIVÍA DE PAGAMENTO

a) Por cada serviço de sanitizaÉo da árca indicada a CONTRATANTE paganí à

CONTRATADA a impoíância de R$ 39,00 (trinta e nove reais), representando o valor R§

0.03/m' (três certavos por metrro quadrado).

b) O preço acima comporta todas as despesas para execução dos serviços e não sofrerá

reajuste nem atualização de valores.

c) Os dados bancários da contratada para fins de depósito ou transferência do valor serão

informados posteriormente.

CLÁU§ULA SEXTA - PENALIDADES

O descumprimento das obrigações aqui estabelecidas ensejarão a resc isão do contrato. A parte

que deu causa à rescisão deverá reparar eventuais perdas e danos sof idos pela outra.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA

() presente contrato vigeú até a data estabelecida para finalização dos serviços. ocasião em

que todas as pafies deverão estar quites com suas obrigações contratuais (serviços prestados e

pagamentos realizados).

CLÁUSULA OITAYÁ - FORO

As paíes elegern o foro da Comarca de Teresina/Pl para dirimir quaisquer dúvidas oriundas

deste contrato. renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E. por estarem justos e contratados. firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual leor

e forma, perante duas teslemuúas.

2
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Teresina (PI), 02 de Junho de 2O2l .

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

*o'*Qta" / *'"*'{- l'l*
cPF rsqt)36ot oo

Nome:

Nome:

TESTEMUNHAS

CPF:

CPF

3
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Atestado de CaDacidade Técnica

O Hospital Med lmetem 5.A (PÍontomêd Adultol, inscrito no CNPJ sob ns

63.326.243/@00-15, estebelecido nâ Rua paissându, 1842, Centro, Teresina/pt, CEp 64.001-
120, Telefone (86) 3131-1234, por intermédio de seu representente infra-assinado, atesta para
os devidos fins que â empresa BtoIA\rsEc sERvtços DE sAilmzAçÃo r tMptnn,teaetuzaçÃo
DE MÓVEIS LTDA, inscrita no cNpl sob o ns 37.509.784/0001- 98, situâda na Rua Lino correia
1ima,2660, Quadra 9d planalto, Teresina/Pl, forneceu os seÍviços abaixo especificados, em
plenas condiçóes de uso, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as noÍmas e exigências
técnicas impostas pelo local e pela Vigilância Sanitária, conÍormê descrição a seguir;

Descrição dos Serviços Quantidade
serviços de Sanitização/Desinfecção dê
Ambiêntes. 10.492 m'1

Atestamos que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não
existindo em nossos registros, até a presentê data, fatos que desabonem sua conduta e
responsêbilidade com as obrigações assumidas.

Teresina,22 dê março de 2021.

W
Hospitãl Med tmagem S.A

Nome do Representante Legal:

R6: .'" ,- l\'
CPF N': ) '. -14

)
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

SANITIZAÇÃOiDESINTECÇÃO Df, AMBIf, NTES

CONTRÂTANTE: HOSPITAL MED IMACEM S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ

sob o n" 63.326.24310002-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresinupl, CEp

ó4.00 l- I 20, Telefone (86) 3 I 3 I -l 234.

CONTRÂTADA: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÂO E

IMPERMEABILIZAÇÀO DE MÓVEIS LTDÀ iNSCritA NO CNPJ SOb O N" 37.509,784/OOOI-

98. situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, euadra 94. planalto. Teresinalpl.

CúUSULA PRIMEIRA - oB.IETo
o objeto deste contrato é a pÍestação de serviços de sanitizaçãoiDesinfecção de Ambienles na

sede da GONTRATANTE, visando a eliminaçâo de microrganismos nocivos à saúde como

bactérias, fungos e ürus. inclusive contra o novo coronavírus (SÀRS-CoV-2).

lrs NDA -
a) Efetuar o pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA, na forma deste contrsto;

b) observarifiscalizar durante a execuçâo do objeto que sejam cumpridas as obrigações

assumidas pela cONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condiçôes de habilitação

e qualificação exigidas na contralação.

CLA TILA TER GACÔES DA CON'I' TADA
a) Prcstar os serviços objeto deste contrato, obedecendo rigomsamente as suas cláusulas:

b) Além das obrigações decorrcntes da legislação específica (ética proiissional e procedimenros

adequados)' cabe ainda à CONTRATADA prestar os serviços contratados de acordo com a
melhor tecnica aplicada à especie, com zelo diligência e economia, sempne em rigorosa

observância À legislação e as cláusulas e condições estabelecidas:

c) AcataÍ as determinações que lhe forem passadas, bem como comunicar quaÍquer

inegularidade ou descumprimento do presente contrato à CONTRÂTANTEt

d) Responder pelos danos que resultem & imperícia, imprudência ou negligência de acordo
com os princípios gerais de responsabilidade civil e administrativa:

e) Não transferir, no todo ou eín paíe, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato;

0 Isentar completamente o cONTRATANTE de quarquer responsabilidade civil,
administrativa. criminal ou trabalhista provenientes da execução deste contrato;

g) Disponibilizar pessoal técnico especializado;

T
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h) Emiür as notas fiscais pelos seniçoS prestados e receber pelos serviços prestados de acordo

com os prazos e condiçôes preüstos neste contrato;

i) comunicar o cONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência da farta ou interrupçâo dos
serviços, independente do motivo;

i) Responsabilizar-se por tdos e quaisquer encargos de ordem trabarhista, previdenciária,
cíveis ou criminais, bem como tributos de qualq,er especie deüdos em decorÉncia da
pÍest&çâo dos serviços, objeto deste contrato.

l) Fornecer todos os equipamentos de segurança (Ep[s) necessários para a realização dos
serviços.

CLÁUSTILA OUARTA - EXECUCÀO

a) os serviços deverão ser iniciados no prazo de ate 4gh após a assinatura deste contrato.
b) A rfuea do local a ser sanitizad o é de 2.623m2.

c) O presente contrato engloba 04 (quatro) sanitiz"ções da área indicada.

-v R

a) Por cada serviço de sanitização da área indicada a c.NTRATANTE pagará à
..NTRATADA a importância de R$ 314,75 (trezentos e quatorze reais e setenta e cinço
centavos). representando aproximadamente R$ 0,12lm, (doze centavos por metro quadrado).
b) considerando as quatro sanitizaçôes contratadas, o varor totar do serviço e de R$ r.259,00
(um mil duzentos e cüquenta e nove reais). a seÍ paga mediante a apresentaçâo da respectiva
nota fiscal.

b) o preço acima comportâ todas as despesas para execução dos seniços e não sofrerá reajuste
nem atulização de valores.

c) os dados bancrírios da contratada para fins de deposito ou transfeÉncia do valor serào
informados posterioÍmente.

tit.A XT ES

o descumprimento das obrigações aqui estabereci.ras ensejarão a rescisão do contrato. A paíe
que deu causa à rescisâo deverá reparar eventuais perdas e danos sofridos pela outra

STI CIA
o presenle contrato ügeni até a data estaberecida para finalização dos serviços. ocasiào em que
todas as partes deverão estar quites com suas gbrigaçôes contraruais (serviços prestados e
pagamentos real i zados ).

CLÁUSULA OITAVA- FORO

W,
AL

T
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As paÍtes elegem o foro da comarca de Teresina/pl para dirimir quaisquer dúvidas oriundas

deste contÍato. rcnunciando a outro tino por mais priülegiado que seja.

E, por estarem justos e contrdtados, firmam o presente contrato em 03 (três) üas de igual teor
e forma. perante duas testemunhas.

Teresina (pl), l8 de maço de 202 I .

NTRATANTE

NOME

CPF

&ul'
q6r gbr.aP3-y,í

REP1ESENTANTE DA CONTRATADA

Nowl/jltd;o f ,4r*,rú /,fu,

TESTEMUNHAS:

\,r .{lr1

CPF P{'ll V eol o

5 V cpr: 77"Nome: l?(\ a

Nome: I , G1,7 .ffi. g$- 18

3
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NOME FANTASIA: BIOi-AVSEC

RAzÃo socrAl: BloLAvsEc-sERvlços DE sANlTlzAçÂo, DEDETIZAçÃo, RESTAURAçÃo

DE PISO, HIGIENIZAçÃO E IMPERMEABITIZAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: R tlNO CORREIA LMA BAIRRO: PIANALTO

CEP: 64O5Go6o TÊL: (85) 99572-2658

EMAIL:BIOLAVSECTERESINA@GMAll-,COM

Ne:CoMPROVANTE DE EXECUçÃO DE SERV|çO
INFORMAçÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

CNPJ: LICENçA AMBIENTAT

37.509.784/m01-98 Ne Válido até t9los/2o21THE-SEMAM-L-prp2003500165/2020
INFOMAçÔEs DO CLIENTE

Nome/Rezão social: HOSPTTAL MED TMAGEM tTDA
Nome fantasia: HOSPITAL MEO IMAGEM LToA CNPJ: 63.326.24310002-15
Tipo de átividadê: HOSptTAL

Endereço: RUA PATSANDU

Bairro: CENTRO CEP:64.O01-12OMunicipio: TERESINA
Telefone: (86) 3131-1234 Fax:
Email

Contato: Função:
PRA6A(SI OU SE EXECUTADO(S)ASE EM
SANI DE AMBIENÍE5
ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

CONTROTE QUíMICO
LOCAIS A SEREM TRÂTADAS:

ETS Ro ES D cotE AET N ANTIF R H U RG NL, c A HE LAOTE R PA RONTOM DE

oPR D UTOS MQU cos PE DRO UT05 ME EPR AG DOS

QUATERNÁRIo DE AMÔNIo DE QUINTA GERAçÃo

INFORMACÓES AO COIISUMIDOR

T6A utili2exprêssão âda pel.s deempÍesàt ntrole perãpraSes definir píazo compromisso cllente!€loi sêrviços píastàd6, T6Á meacà dopeb bàse têcnrcage)eeriencra5 es.gretadÀs bio elógicada ito Resid dos produtos uíôicoq dilatadot, íis ercâ5coôdiçõêr ,nbient ia do lorâl soíre àa de tontroleàção dadêmctodologia epl icação. praro3 TGA pliceçõet rars dêêrpac pars de tos dêq ciãitíâ importán údesabaixo publ Ità,(uBv) i.êçZo Somentê podaÍão 3êí dpíitica árêa â3 e dificôçôês iademeij mêtodoloSdêaçôêr ntaolê I raolicôçôês rcel i,adà luIxc5, ente hrrSlpdm. da hã oàaôrdo o rsíinâ dê deP.íiodo de târde,.tiüdàd€ da c5pacia,âúo.

DAS co RR ETI EAS Uo PR EVI E TIN AS
PRAGA ALVO

DESCR
APLICÂDOR RESPONSAVEI co

Nome: PEDRO ALVES Nome: .loão Tarcísio Rêccbi o Dícltnla comprot antASSINÁTURÁ

ú-

ASSINAfURA

Nt RtGtÍROr 377OS

ASSINATURA oâta do saMç;

Jq írc tr,(

COVID

É
de

c5labêleck a €m tarôctedsticas componementaisdoprega-àlvo,

inseiicides contÍolê
(foc)

das

MEDI

CTIENTE
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..tlt ,tÍw
Prefêitura do Município de Teresina

SECRETARIA T4UÍ{ICIPAT DE FINÂNçÂS

NOTA FrSCÂL DE SERVIçOS ETETRôNrCA - FSê Oíigo de V€Íiffcação

db.ae549

ffi,i,
PR.ESTAMR DE SERVIçGi

Nome/Ra2ão social: BIOLAVSEC SÉRVICOS DE HIGIEÍ{f,ZACAO E IMPERHEABILTZÂCAO DE HOVEIIi LTDA

cPF/cNPl: 375ÍXr.784llxlol-98 Ins.íição Munidpal : 624758-0
Endereço: RUA LINO CORREIA Llltl^. ilo266o - QUADR ITlll - BAIRRo PIIÍ{ALTO - CEP!ú050-o6o
MunacíDro: TERESIIIA UF: PI.,,|: ,:i::

TOI{ADOR DE SERVIçOS
\ome/Razão sociãl: HOSPITAI ti{ED IMAGCI{ S.A
:PFloiPj: 63326.243/0002-15
:ndereço: RUI PAI§SÂÍ{DU, Í{o18ri12 - BAInRO CEI{TRO - CEPió'U,O1-120
Yunicíoio: TERE§IIA UF: Pl E-mailr êdinaldo.costô@ath.[a.mêdim.gêm.com.br

Dc..rl.lo!
§uçD iÉa.EAe rc t€6rIItt xD txrci{ LiDA
iÊwrço6 DE sxrnEr(io o€ ixBlEmEs

DtscRrMrr^ç^o Dos sERvrços

DE SAt{rÍEI çtO OC AÍittt'tÍE§
@e

I
Unltarlo Rt

1259.00 1.259,q)

DOCUMET{ÍO EMITIDO POR ME OU EPP OPÍANTE PELO SIMPLES NÂCIONAL
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