
 

Recife,  13 de Abril de 2020 

 

HOSPITAL DE CAMPANHA - RUA DA AURORA 

Rua da Aurora, 

Boa Vista, Recife - PE 
 

Proposta Comercial- 0069/20 

Prezados Senhores; 

Apresentamos nossa proposta comercial para a execução dos serviços referentes ao controle            

de roedores, baratas, formigas e escorpiões em área interna e externa do Hospital de              

Campanha localizado no bairro do Curado, nas áreas internas e externas do Hospital de              

Campanha localizado no bairro da Boa Vista. 

1.0. Objetivo: A VERDE CONTROLE DE PRAGAS, tem como foco, prestar serviços de qualidade              

no controle de pragas urbanas, seguindo criteriosamente todos os procedimentos inerentes ao            

Manejo Integrado de Pragas (MIP), executando o melhor em atendimento às necessidades do             

cliente e visando um controle eficiente em todas as suas etapas, priorizando assim a saúde a                

segurança e a proteção ao meio ambiente. 

1.1. Suporte técnico e operacional: Disponibilizamos para tal, das tecnologias de manipulação            

e aplicação de produtos, bem como, fichas técnicas, formulações e princípios ativos            

autorizados pela ANVISA/MS, adequando-os conforme a praga a ser controlada e os locais a              

serem tratadas. 

1.2 - Os serviços contratados: 

- Controle de baratas, formigas, escorpiões e ratos; 

- Treinamento e qualificação da equipe – Boas práticas, Qualidade , NR 31 e NR 35 

- Relatórios fotográficos (sempre que necessário); 

- Relatórios de não conformidades(sempre que necessário). 

 
 
 
 

 

 



 

2.0. Locais a serem tratados: 

PRAGA 

URBANA 

LOCAIS A SEREM 

TRATADOS 

CONTROLE QUÍMICO PREVISTO 

Roedores Áreas internas e   
externas do  
Hospital. 

- Instalação, afixação e de porta iscas blindados e aplicação de           
iscagem específica para o controle de ratos. 

-REVISÕES QUINZENAIS 

Baratas, 
Formigas, 
Escorpiões e  
Moscas 

Áreas internas e   
externas do  
Hospital. 

- Iscagem com inseticida gel, no controle de Baratas (Blatella          
germânica) e Formigas (Monomorium floricola); 
 
- Pulverização (Aplicação de inseticida líquido) e polvilhamento        
(Aplicação de inseticida em pó) para o controle de baratas          
(Periplaneta americana), Formigas e Escorpiões (perímetro      
interno e externo) e em caixas de gordura. 
 
- Instalação de 01 (uma) armadilha luminosa de captura. 
 
-REVISÕES QUINZENAIS 

3.0. Orçamento: Pela execução dos serviços acima descritos, será cobrado o valor de R$              
1350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) mensais. 
 
4.0. Condições de pagamento: Pagos com boleto bancário. 

 
5.0. Garantia dos serviços: A prestação dos serviços se dará por um período de 06 (seis)                
meses, sendo renovada automaticamente por iguais períodos caso não haja manifestação em            
contrário, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias do término do período, por uma               
partes. Os valores das parcelas serão corrigidas pela variação do IGP-M no período. 
 
5.1. Em acompanhamento a execução deste serviço, será emitido a documentação necessária            
(certificado), em cumprimento à RDC 52, de 22/10/2009. 
 
6.0. Validade da Proposta: 30 (trinta) dias. 
 
Atenciosamente,  
VERDE CONTROLE DE PRAGAS 
 

AUTORIZAÇÃO: Autorizamos a execução dos serviços descritos nesta proposta. 

___________________________________________________ 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 



 

SERVIÇO DE CONTROLE DE RATOS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESCOLHA DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS: 

De acordo com o(s) tipo(s) de RATO(s) infestante(s), o combate será feito com a utilização dos                

seguintes recursos: 

PORTA ISCAS BLINDADOS - Porta isca Caixa para adição de raticida. 

ISCAS PARAFINADAS - Isca atrativa em bloco parafinado para combate de ratos. Ideal para áreas                

externas, resistente a chuva. 

ISCAS GRANULADAS - Sachês de raticida granulado altamente atrativo aos roedores. 

PÓ DE CONTATO – Raticida em pó que age por contato ou ingestão. 

MEDIDAS DE ANTIRATIZAÇÃO: 

São providências que indicamos aos clientes adotarem, no sentido de: 

- Eliminar fontes de alimentos e água; 

- Eliminar fontes de abrigos. 

Estas medidas podem ser, por exemplo: 

- Manter alimentos  elevados do chão e afastados das paredes; 

- Manter limpa e sem entulhos as áreas em volta das instalações; 

- Proteger caixas d’água com tampa, visando eliminar a fonte de água para os ratos e                

evitar a contaminação por fezes e urina; 

- Impedir a formação de tocas. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Após o levantamento da situação, identificação do tipo de infestação e escolha dos             

recursos a serem utilizados, efetuaremos uma aplicação inicial com a colocação dos porta iscas              

blindados, iscas granulada, iscas parafinadas, ou pó de contato. 

Nas revisões, nossos técnicos: 

- Efetuam a troca e/ou reposição de iscas raticidas; 

 



 

- Avaliam a necessidade da colocação de mais porta iscas blindados ou a substituição              

dos existentes; 

- Avaliam a necessidade de utilização de novos recursos;; 

- Indicam novas medidas de antiratização, a serem tomadas pelo cliente. 

Durante o período de prestação de serviços são previstas revisões periódicas de            

controle, que podem ser: 

REVISÕES AUTOMÁTICAS - São efetuadas periodicamente, sem que o cliente tenha que            

solicitá-las. 

REVISÕES EXTRAS - São efetuadas a pedido do cliente, quando detectada a necessidade, entre              

duas revisões automáticas, ou por nossa iniciativa, como resultado das observações feitas por             

nosso técnico quando da revisão automática. Não há cobrança adicional para a execução dos              

serviços. 

As revisões serão realizadas no dia de preferência do cliente, em horário pré-determinado, a              

fim de não atrapalhar a rotina de atividade do hospital. 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DO MATERIAL A SER UTILIZADO: 

Todos os raticidas utilizados por nossa empresa têm como princípios ativos produtos com             

propriedades anti-coagulantes, na concentração de 0,05%, inibindo a formação de          

protrombina, acarretando assim o aparecimento de hemorragias capilares internas. 

No caso de ingestão acidental, o antídoto é a vitamina K-1, hidrossolúvel, a ser empregada               

intravenosamente. O tratamento, neste caso, deve ter acompanhamento médico e nossa           

empresa deverá ser imediatamente informada. 

Todo o raticida tem o seu efeito no organismo de mamíferos proporcional ao peso do ser que                 

o ingere: por exemplo, um cachorro de porte médio para sofrer uma intoxicação mais grave,               

deverá ingerir no mínimo 20 (vinte) vezes mais que a quantidade ingerida por um rato de                

maior tamanho (conhecido popularmente como gabiru, ou seja o Rattus norvegicus). 

Os locais para colocação de porta iscas, bem como para colocação de raticidas, serão              

previamente acordados com o cliente, cabendo ao mesmo a aceitação, ou não, da colocação              

nos locais propostos. 

Definidos e acordados os locais para colocação de porta iscas e/ou raticidas, caberá ao cliente               

e seus prepostos a responsabilidade por garantir que crianças e/ou animais não se aproximem              

dos locais citados, estando a Verde isenta de qualquer responsabilidade, civil ou criminal, em              

caso de contato ou ingestão de raticidas por crianças e/ou animais. 

 



 

SERVIÇO DE CONTROLE DE BARATAS, ESCORPIÕES E FORMIGAS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA EXECUÇÃO - O processo básico consiste na identificação do tipo de              

praga infestante, na localização dos focos e no dimensionamento das providências a serem             

adotadas, tanto pela Verde, como por parte do cliente, para possibilitar a colocação de              

inseticida específico nos locais de trânsito e alojamento da praga. A aplicação visa a eliminação               

da geração infestante. 

● Destacamos que o sucesso da aplicação, depende da adoção de medidas           

recomendadas para o cliente aliada a execução dos serviços. 

ASSISTÊNCIA - Durante o período de prestação de serviços será fornecida assistência sem ônus              

adicional no combate a possíveis focos de reinfestação, bastando para tanto que o cliente              

entre em contato com a Verde e faça a solicitação do serviço. 

Durante o período de prestação de serviços são previstas revisões periódicas de controle, que              

podem ser: 

REVISÕES AUTOMÁTICAS - São efetuadas semanalmente, sem que o cliente tenha que            

solicitá-la. 

REVISÕES EXTRAS - São efetuadas a pedido do cliente, quando detectada a necessidade entre              

duas revisões automáticas, ou por nossa iniciativa, como resultado das observações feitas na             

revisão automática. Não há cobrança adicional para a execução dos serviços. 

- As revisões serão realizadas no dia de preferência do cliente, em horário pré-determinado, a               

fim de não atrapalhar a rotina de atividade do hospital. 

PONTOS QUE MERECEM ATENÇÃO: 

- Não deverão estar presentes, durante a aplicação, crianças, pessoas asmáticas ou            

alérgicas, gestantes, idosos e animais de pequeno porte. 

- O cliente deve nos comunicar, por escrito, se não concordar com a aplicação em               

determinada superfície ou local. 

- Todos os inseticidas utilizados por nossa empresa são liberados pelo Ministério da             

Saúde. 

 


