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ESTUDO PRELIMINAR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

(Em consonância com a IN 05/2017 MP – Art. 24 e Anexo III) 

 

Campus: Paracambi 

Setor Requisitante: Prefeitura 

Responsável pela demanda: Daniel Silva Rangel Matrícula SIAPE: 1977044 

E-mail institucional: daniel.rangel@ifrj.edu.br Telefone: (21) 2683-9713 

Equipe de Planejamentoi 

Área demandante 

Nome: Daniel Silva Rangel 

Matrícula SIAPE: 1977044 

E-mail institucional: daniel.rangel@ifrj.edu.br 

Fiscalização Administrativa 

 Não serão indicados, uma vez que este serviço não possuirá contrato. 

Nome: Válter de Souza Félix 

Matrícula SIAPE: 1891285 

E-mail institucional: valter.felix@ifrj.edu.br 

Nome: Camila Ventura da Silva 

Matrícula SIAPE: 2294908 

E-mail institucional: camila.ventura@ifrj.edu.br 

Fiscalização Técnica 

Nome: Rycharda Clayde Medeiros Salles 

Matrícula SIAPE: 2522970 

E-mail institucional: rycharda.salles@ifrj.edu.br 

Nome: Marcela Lopes de Moura Quina 

Matrícula SIAPE: 1712290 

E-mail institucional: marcela.quina@ifrj.edu.br 

Área de Compras/Licitações 

Nome: Bianca Ponciano Prell 

Matrícula SIAPE: 2342751 

E-mail institucional: bianca.prell@ifrj.edu.br 

Nome: Rafael Leal de Paula 

Matrícula SIAPE: 2079459 

E-mail institucional: rafael.paula@ifrj.edu.br 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
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Área: Gestão de Contrato 

Nome: Elanio Aguiar de Medeiros 

Matrícula SIAPE: 1451388 

E-mail institucional: elanio.medeiros@ifrj.edu.br 

Nome: Gabriel Braga Rodrigues da Silva 

Matrícula SIAPE: 2294941 

E-mail institucional: gabriel.@ifrj.edu.br 

 

A Direção geral, 

Trata-se, o presente documento, de estudo preliminar para futura contratação de serviço delimitado 

ao longo deste documento. 

Os resultados aqui apresentados orientarão a preparação do Termo de Referência ou Projeto Básico 

de forma que melhor atenda às necessidades da contratação. 

 

DIRETRIZES GERAIS 

I. Da delimitação do objeto 

I.1. Objeto que se busca a contratação: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores 

urbanos através de dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as dependências 

(prédio principal, quadra, anexo I e anexo II)  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro – Campus Paracambi com fornecimento de todos os materiais necessários e o emprego 

de todos os equipamentos, ferramentas e equipamentos de proteção individual necessários à 

execução do serviço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  

I.2. Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados, de acordo com a sua natureza e análise 

de aplicabilidade:  

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009  

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 
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● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

●  Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

●  Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

●  Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 

I.3. O objeto já foi contratado anteriormente?  Não   Sim  

I.4. Caso sim, procedemos à análise da contratação anterior, para identificação de inconsistências 

ocorridas nas seguintes fases: 

I.4.1. Planejamento da contratação: Não houve. 

I.4.1.1. Medida mitigadora para a futura contratação: Formação de equipe de planejamento. 

I.4.2. Seleção do fornecedor: Houve 

I.4.2.1. Medida mitigadora para a futura contratação:  

I.4.2.1.1. Nomeação da equipe de gestão e fiscalização nos moldes da IN 05/2017. 

I.4.2.1.2. Cotação orçamentária pelo painel de preços 

I.4.2.1.3. Estabelecimento criterioso dos procedimentos a serem realizados. 

I.4.3. Gestão do contrato: Não houve. 

I.4.3.1. Medida mitigadora para a futura contratação: Nomeação da equipe de gestão e 

fiscalização nos moldes da IN 05/2017. 

 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

II. Da identificação da necessidade de contratação 

II.1. (*) Justificativa da contratação (a cargo da unidade requisitanteii):  

II.1.1. O presente processo licitatório possui a finalidade de atender a demanda referente tanto ao 

controle de pragas e vetores urbanos que têm infestado vários setores da do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Paracambi, quanto para 

atender à legislação específica que determina a observância e cumprimento das normas de 

segurança alimentar e controle sanitário em ambientes onde se realiza a fabricação, 
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armazenamento e manipulação de alimentos, bem como em locais de armazenamento de 

arquivos. 

II.1.2. A contratação se justifica em razão da presença de em razão da presença de formigas, 

baratas, abelhas, marimbondos, traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, 

moscas, pernilongos, larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais sinantrópicos 

e etc., que em algumas dependências do Instituto já constituíram focos de infestação – 

representando risco de nocividade tanto à saúde dos funcionários e dos alunos da universidade, 

quanto risco para a manutenção de toda a documentação e para o uso salubre da estrutura física 

em que as atividades suporte e fim de educação são desenvolvidas pelo IFRJ. Desta forma, a 

aplicação de medidas diretas de controle de pragas e vetores urbanos rasteiros e voadores se 

faz necessária para preservar tanto a saúde e a higiene dos usuários e funcionários do IFRJ 

quanto o seu patrimônio. 

II.1.3. O serviço de dedetização se destinará a realizar a desinsetização, descupinização e 

desratização de forma curativa e preventiva não apenas dos ambientes que contenham acervos 

de livros, documentos e demais papéis inerentes às atividades administrativas e de suporte 

desenvolvidas pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus Paracambi, mas também em 

ambientes onde se desenvolvam suas atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão, 

como biblioteca, auditório, salas de aulas, laboratórios e etc. 

 

III. Das referências aos instrumentos de planejamento do órgão 

III.1. A contratação está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estratégico 

do IFRJ e/ou do Campus demandante? 

 Sim. Como?       

 Não. Justifique: Não está previsto em documento institucional. 

III.2. A contratação está alinhada a Política pública vinculada ou a ser instituída pela contratação? 

 Sim. Qual?       

 Não 

 

IV. Dos requisitos da contratação 

IV.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidadeiii:  

DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

 

IV.1.1. A contratada deverá realizar a dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) 

das dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
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– Campus Paracambi, localizado na Rua Sebastião Lacerda, s/n, Centro, Paracambi – RJ. 

CEP: 26600-000, Campus Paracambi do IFRJ. 

IV.1.2. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas)  após a solicitação de 

realização do serviço, enviar ao local da prestação uma equipe capacitada para proceder à 

avaliação e o levantamento do local, bem como para analisar o procedimento adequado para 

a sua execução. A visita ao local antes da realização dos serviços será obrigatória. 

IV.1.3. A contratada deverá agendar a visita técnica em data e horário a serem combinados com a 

Contratante através do telefone: 2683-9736 ou 2683-9706. 

IV.1.4. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar uma avaliação de 

todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis de gravidade da infestação 

na localidade, bem como a identificação da(s) espécie(s) infestantes. Deverá também 

identificar questões relativas a estrutura da construção, sua manutenção, higienização e 

histórico sobre infestações anteriores. 

IV.1.5. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a contratada fica 

ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores sobre o 

desconhecimento das condições de execução e grau de dificuldade técnica não prevista, 

bem como qualquer futura alegação de óbice ou custo não previsto para execução das 

obrigações assumidas em razão do cumprimento do objeto desta licitação. 

IV.1.6. A visita deverá ser realizada por habilitado da interessada e será acompanhada por 

representante do CONTRATANTE. 

IV.1.7. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 8:00h às 17:00h, de 

segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de contrato e sem prejudicar as 

atividades normais do Campus, considerando a presença humana, incluindo-se crianças, 

adultos, idosos e pessoas debilitadas.  

IV.1.8. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar ao responsável pelo 

setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem tomados e as medidas de primeiros 

socorros a serem realizadas em caso de intoxicações. 

IV.1.9. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma objetiva que 

estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de controle de vetores e pragas 

urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de produtos saneantes domissanitários, as 

doses e concentrações dos produtos necessárias, a metodologia de aplicação e demais 

estratégias que serão utilizadas durante a prestação do serviço. 

IV.1.9.1. A contratada deverá entregar ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do serviço, em via escrita, assinada e com a identificação de seu estabelecimento, o 

plano de trabalho.  

IV.1.9.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades estabelecido e apresentado 

pela Contratada, após a anuência da Contratante. 
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IV.1.9.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de isolamento do local 

após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o prazo de quarentena por 

escrito no plano de trabalho. 

IV.1.10. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, identificando 

questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, higienização e histórico sobre 

infestações anteriores. 

IV.1.11.  Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o afastamento deverá ser 

feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, a empresa contratada também 

deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los ao lugar de origem. 

IV.1.12.  Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de 

sua proposta. 

IV.1.12.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo componente do IFRJ 

- Campus Paracambi aos produtos utilizados, será sinalizado à Contratada a 

necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de forma a atenuar e/ou 

suspender as consequências advindas de sua utilização.  

IV.1.13. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas instalações a presença 

de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando da aplicação do controle 

químico, o dever de realizar no estabelecimento procedimentos pré e pós-tratamento a fim 

de evitar a contaminação dos alimentos, equipamentos e utensílios. 

IV.1.13.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de serem reutilizados, 

devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de produtos desinfestantes. 

IV.1.14. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas nos ambientes dos 

prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, prateleiras, rodapés, batentes de portas 

e janelas, caixas de gordura, caixas e quadros de luz, caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, 

ralos, banheiros, copas, portais, depósitos, estoques, e demais locais indicados pela 

Contratante. 

IV.1.15. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo com a praga a ser 

combatida e as condições do ambiente infectado. 

IV.1.16. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga a ser combatida, a 

aplicação de métodos de desinsetização, desratização e descupinização sem cheiro. 

IV.1.16.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de controle a fim de 

que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes que serão objeto da 

prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

IV.1.17. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, deverá a Contratada 

realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de modo a eliminar a possibilidade 

de sobrevivência das pragas. 
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IV.1.18. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do emprego de medidas 

corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que impeçam o acesso das mesmas. 

IV.1.19.  Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, os equipamentos, os 

móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de 

sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

IV.1.20. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos e/ou roedores que 

aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos produtos deverá ser realizada pela 

empresa Contratada mediante pronto atendimento à solicitação por parte da fiscalização do 

contrato. 

IV.1.21. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do serviço, o relatório de 

ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, devendo referido relatório estar 

assinado pelo Responsável Técnico e contendo o nome da contratante; o endereço da 

contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) 

utilizado(s); o nome e concentração de uso do princípio ativo e quantidade do produto aplicado 

na área; o nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica (CEATOX) 

mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do serviço; a identificação 

da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, telefone e números das licenças 

sanitária e ambiental com seus respectivos prazos de validade. 

IV.1.21.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de ocorrência 

detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as notas fiscais, para 

fins de pagamento. 

IV.1.22. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de serviço prestado, 

com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de 

Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental. 

IV.1.23. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas vigentes no país que 

norteiam a realização do controle de pragas e vetores urbanos, cabendo observar, 

basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

●  Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC ANVISA nº 52/2009 e 

os produtos utilizados deverão atender as normas contidas na presente resolução e não 

causarem manchas. Ademais, os produtos e serviços devem estar também em 

consonância a IN 01/2010 do MPOG e serem inofensivos ao meio ambiente e não 

tóxicos aos seres humanos. 
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DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

IV.1.24.  O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do método químico, 

aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma reinfestação. O resultado 

esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento das pragas e vetores. 

IV.1.25. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários para execução dos serviços, inclusive os equipamentos de proteção individual 

(EPI), nos termos de sua proposta, bem como dispor de mão de obra qualificada para a 

prestação dos serviços.es urbanos que têm infestado os vários setores do Campus. 

IV.1.26.  Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser fornecidos pela contratada 

aos seus funcionários devem estar em conformidade com o disposto na NR 6 – Portaria nº 

3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes 

itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de pragas que ofereçam 

risco ao trabalhador, como marimbondos, abelhas e etc.          

IV.1.27. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado para o exercício 

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

devendo apresentar o registro deste profissional junto ao respectivo conselho e utilizar 

empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 

DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

 

IV.1.28. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes ativos a serem 

utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às características dos locais 

em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se deseja exterminar, evitando-se o 

mínimo de contaminação e intoxicação tanto humana quanto animal. 

IV.1.29. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior especificidade possível contra 

a praga de interesse, possuir um período prolongado de ação, não ter uma grande 

persistência do produto inativo no solo, não causar manchas, serem inofensivos à saúde 

humana e animal, serem incolores, não danificarem ou provocarem a morte de vegetais e 

tornarem-se inodoros em curto prazo de tempo após sua aplicação. 
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IV.1.30. Os produtos empregados deverão observar o disposto na Resolução RDC ANVISA nº 

34/2010. 

IV.1.31. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o tempo de contato e 

o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários de acordo com as 

instruções do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

IV.1.32. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às normas do INEA 

(Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a utilizar raticidas que evitem 

a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos demais animais de sangue quente. 

IV.1.33. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia (ANTU), anidrido arsenioso, 

estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, monofluoroacetato, monofluoroacetamida, 

sais de bário e sais de tálio. 

IV.1.34. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que serão colocados em 

locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o produto a ser utilizado deverá ser 

inodoro, de eficácia comprovada e provocar a morte e o ressecamento do animal, sem deixar 

odor. 

IV.1.35. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta e/ou indiretamente 

sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto aplicado e as diferentes reações 

fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas técnicas de aplicação que não ocasionem a 

morte e o controle das pragas. 

IV.1.36. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e dentro do prazo de 

validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês contando da data de aplicação) 

somente podendo ser abertos no local de sua aplicação, mediante a presença do responsável 

pela Contratada e do fiscal da Contratante. 

IV.1.37. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas somente podem ser 

utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas especializadas, 

ou de venda livre, devidamente registrados junto ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério 

da Saúde. 

IV.1.38. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos produtos desinfestantes, todas 

as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio de 

Janeiro que disciplinam as interdições de produtos saneantes domissanitários. 

IV.1.39. Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o tempo de contato e o 

modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários de acordo com as instruções 

do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

 

IV.2. O serviço possui natureza continuada?  Não   Sim. Justifique:  

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização 

(desinsetização, desratização e descupinização) tem natureza continuada, pois sua não execução pode 
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comprometer a continuidade das atividades realizadas no instituto, ultrapassando exercícios 

orçamentários.  

IV.2.1. Se de natureza continuada e, excepcionalmente, com duração superior a 12 meses, justificar 

a decisão:  

IV.2.1.1.  O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até 60 meses por 

prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

IV.3. Critérios e práticas de sustentabilidade a serem veiculados como especificação técnica do objeto ou 

como obrigação da contratadaiv (IN 01/2010 MP): 

IV.3.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das 

exigências impostas pela Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, mediante apresentação de certificação 

emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio 

de prova que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, conforme art. 8º do Decreto nº 

7.746/2012. 

IV.3.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN 

SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 

a referida instrução. 

IV.3.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN SLTI/MP n° 01/2010; da 

Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 

30 de setembro de 2009; bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 

2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos 

ambientais específicos. 

IV.3.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

IV.3.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização ou aplicação de 

agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do Decreto n° 4.074, de 4 

de janeiro de 2002, e legislação correlata. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por 

força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 

correspondente, sob as penas da lei. 

IV.3.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na execução dos serviços 

deverão estar previamente registrados no órgão federal competente, de acordo com as 

diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso 

XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata. 

http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295
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IV.3.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da 

Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013, só será admitida a oferta de 

produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

IV.3.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens vazias, ou que 

acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas e embalagens plásticas, e materiais que 

porventura forem utilizados e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais conforme previsto na 

legislação e normas ambientais para o tratamento, armazenamento, transporte e destinação 

final ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, produtoras e 

comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro de recolhimento licenciado e 

credenciado, observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, 

inciso I, da Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 2002, e 

legislação correlata. 

IV.3.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e Lei nº 4191, de 30 de 

setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens são 

obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa. Portanto, a empresa deve 

fornecer estrutura de logística reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo 

Poder Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder Público e o setor 

produtivo. 

IV.4. Duração inicial do contrato de prestação de serviços: 12 meses. 

IV.5. Existe a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de 

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas?  Não   Sim. De que forma?       

IV.6. Soluções de mercado que atendem aos requisitos especificados:  

 

Serviço 
Empresas especializadas / CNPJ 

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de controle de pragas e 

vetores urbanos através de dedetização 

(desinsetização, desratização e 

descupinização) para as dependências do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus 

Paracambi com fornecimento de todos os 

materiais necessários e o emprego de todos 

os equipamentos, ferramentas e 

1. INSETTIME / 185931020001-23 

2. BIOVET SERVIÇOS / 011382640001-79 

3. AG INSET DEDETIZADORA / 

087170090001-20 

4. SANITAS COMERCIO E SERVIÇOS / 

423318920001-53 

5. IMUNI SERVICE CONTROLE DE PRAGAS 

/ 091507730001-29 

6. INSETISAN SERVIÇO DE CONTROLE DE 

PRAGAS / 334315030001-70 
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equipamentos de proteção individual 

necessários à execução do serviço. 

7. NOVA KIOTO SERVIÇOS E ACESSÓRIOS 

/ 032334210001-50 

8. DEDETIX CONTROLE DE PRAGAS 

URBANAS / 25240220000113 

9. INSECT BYE / 024317960001-62 

10. INSETFACIL / 045912070001-39 

11. RODAN TECNOLOGIA DE CONTROLE DE 

PRAGAS / 014678750001-60 

 

 

V. (*) Da estimativa das quantidadesv:  

V.1. Quantidade estimada:  

V.1.1. Método utilizado para a estimativa das quantidades a serem contratadasvi:  

A área foi estimada através de medição direta, consulta ao processo 23278.000397/2017-31 e ao 

Termo de Cessão de uso do imóvel. A área total do Campus Paracambi é de aproximadamente 

10.572,30 m², que compreende a soma da área dos 3 andares (Prédio Principal), quadra, anexo I e 

anexo II do Campus. 

V.1.2. Memória de Cálculo: 

A tabela a seguir é exemplificativa e orientativa. Pode ser usada do modo apresentado, modificada ou substituída por 

outras tabelas ou composições, desde que preservem as seguintes informações: parâmetros utilizados para a composição 

das quantidades, percentual de incremento (caso haja) e quantidade total encontrado após análise de parâmetros (que 

podem ser somados, multiplicados etc, desde que reste claro a forma de combinação deles). Caso a memória de cálculo 

não seja demonstrada neste documento, indique o nome do documento no qual ela se encontra. 

Cálculo do item 1 

Descrição dos parâmetros Setor Quantidade 
Unidade de 

fornecimento 

Estimativa Trimestral 

Campus Paracambi (Prédio 

Principal) 
7.079,00 

m² 

Quadra 331,06 

Anexo I 1.500,00 

Anexo II 1.662,24 

Área total do Campus Paracambi 

(Prédio Principal, Quadra, Anexo 

I e Anexo II) 

10.572,30 
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Estimativa Anual (4 Trimestres) 

Área total do Campus Paracambi 

(Prédio Principal, Quadra, Anexo 

I e Anexo II) 

42.289,20 

 

V.2. Existe a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da 

contratação?  Não   Sim. Demonstre o mecanismo utilizado para tratamento da questão:  

 

VI. Do levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar 

VI.1. Durante a pesquisa, foi identificada a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações 

que melhor atendam às necessidades da Administração?  Não    Sim. Quais?       

VI.2. Houve a necessidade de realização de audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir 

a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefíciovii?  Não  Sim.  

VII. Da estimativa de preços ou preços referenciais 

VII.1. (*) Estimativa de preço ou preço referencial do serviço viii
 ix: R$ 24.527,74 (Vinte e quatro mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos). 

Descrição dos 

Parâmetros 
Setor 

Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Estimativa 

Trimestral 

Campus Paracambi 

(Prédio Principal) 

m² 

7.079,00 

0,58 

4.105,82 

Quadra 331,06 192,01 

Anexo I 1.500,00 870,00 

Anexo II 1.662,24 964,10 

Área total do Campus 

Paracambi (Prédio 

Principal, Quadra, 

Anexo I e Anexo II) 

10.572,30 6.131,93 

Estimativa 

Anual (4 

Trimestres) 

Área total do Campus 

Paracambi (Prédio 

Principal, Quadra, 

Anexo I e Anexo II) 

42.289,20 24.527,74 
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VII.2. Método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços referenciais (IN 03/2017 MP) 

 Média; 

 Mediana; 

 O menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto 

de três ou mais preços; 

 Outro critério ou metodologia. Justifique:      . 

VII.2.1. Justificar o não preenchimento:       

VII.3. Fonte(s) de pesquisa utilizada(s): 

1.  Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 

2.  Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; 

3.  Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 

4.  Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais 

de 180 (cento e oitenta) dias. 

5.  Combinação de mais de um método. Quais?       

VII.3.1. Justificar o não preenchimento:       

VIII. Da descrição da solução como um todo 

VIII.1. Descrição de todos os elementos que devem ser produzidos/contratados/executados para que a 

contratação produza resultados pretendidos pela Administração:  

Os itens a seguir comporão os itens homônimos do Termo de Referência. Preencha somente os itens 

cabíveis ao objeto, e seguindo o último modelo de TR da AGU aplicável ao objeto descrito neste EP. 

 

 

 

1. Especificação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/713-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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1 

Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de controle de pragas e vetores urbanos 

através de dedetização (desinsetização, desratização 

e descupinização) para as dependências do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro – Campus Paracambi com fornecimento de 

todos os materiais necessários e o emprego de 

todos os equipamentos, ferramentas e 

equipamentos de proteção individual necessários 

à execução do serviço. 

m² 

2. Forma de prestação dos serviços: Parcelas trimestrais ou sob demanda. 

3. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta: 

 Endereço: Rua Sebastião Lacerda, s/n, Centro, Paracambi – RJ. CEP: 26600-000. 

 As dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – 

Campus Paracambi contemplam o prédio principal acrescido das áreas anexas (quadra, anexos I 

e II). 

 A frequência pretendida é de 1 execução de serviço de dedetização a cada três meses, entretanto, 

não exclui a possibilidade de ser realizada mais de um serviço de dedetização no período de três 

meses. 

4. Metodologia de avaliação para execução dos serviços: 

 A Contratada deverá se responsabilizar pelo transporte dos funcionários, equipamentos e/ou 

qualquer outro material necessário para execução do serviço, arcando com todos os custos da 

operação, sem ônus para a Contratante 

 A Contratante deverá indicar um profissional habilitado como responsável técnico pela execução 

dos serviços, e emissão do ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pelos serviços 

prestados. 

 O acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados 

 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Estudo Preliminar. 

 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Estudo Preliminar, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
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 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das normas estabelecidas neste Estudo 

Preliminar.  

 O representante indicado pela Contratante avaliará constantemente a execução do objeto e 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo I, 

ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços.  

 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 

 Durante a execução do objeto, o representante indicado pela Contratante deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir 

para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

 A Contratada deverá refazer imediatamente todo e qualquer serviço não aprovado pela 

Contratante, sem qualquer ônus para a Contratante. 

 O representante indicado pela Contratante poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, 

desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho 

e qualidade da prestação dos serviços.  

 A empresa deverá executar os serviços em estrita observância às normas técnicas e à legislação 

vigente. 

 

5. Requisitos da contratação: 

 O Contratado deverá adotar práticas de sustentabilidade na utilização de equipamentos, no 

fornecimento de materiais e orientações aos colaboradores, conforme descrito neste Estudo 

Preliminar. 

 O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até 60 meses por prazos de 

igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

6. Uniformes: A Contratada deverá disponibilizar uniformes e crachás de identificação para seus 

funcionários. 

 

7. Materiais a serem disponibilizados: 

 

 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os equipamentos, 

ferramentas, materiais de consumo e utensílios necessários para a realização dos serviços quando 

necessários. 

 A Contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPIs) necessários para 

a execução dos serviços aos seus colaboradores, bem como aos servidores designados pela 

instituição para acompanhar a execução dos serviços, conforme as normas de segurança vigentes. 

 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser fornecidos pela contratada aos 

seus funcionários devem estar em conformidade com o disposto na NR 6- Portaria 3214/78 do 

Ministério do Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens:  
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 Botas; 

 Luvas; 

 Calça; 

 Camisa; 

 Protetor respiratório semi-facial (máscara); 

 Protetor ocular (olhos); 

 Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de pragas que ofereçam risco 

ao trabalhador, como marimbondos, abelhas e etc. 

 

IX. Da justificativa para o parcelamento ou não da solução 

IX.1. (*) Cabe o parcelamentox do objetoxi?  Não    Sim 

IX.1.1. Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das necessidades do IFRJ – 

Campus Paracambi com periodicidade trimestral e/ou sob demanda. 

IX.1.2. Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta contratação visa controlar 

os gastos por meio de empresa especializada de forma parcelada sob demanda. 

IX.1.3.  O parcelamento justifica-se pela necessidade de repetição dos procedimentos a serem 

contratados, em virtude destes, não terem efeito definitivo. Devido a isto, o parcelamento do 

serviço é essencial para assegurar a qualidade dos serviços prestados. 

 

I. Dos resultados esperados 

I.1. Benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de: 

I.1.1. Economicidade: A contratação do serviço visa a realização de procedimentos para a 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para os quais o campus não possui 

estrutura, quadro funcional capacitado e quantitativo de servidores disponíveis para o 

procedimento. Sendo assim, a contratação gera economia em diversos pontos, como na compra 

de equipamentos e materiais para a realização do serviço, além de não criar a necessidade de 

contratar mais servidores ou capacitar os servidores do atual quadro funcional ou até mesmo 

utilizar da hora de trabalho dos mesmos para o serviço. Tendo em vista o custo altíssimo que 

seria a compra dos equipamentos e materiais utilizados para dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização), o custo-benefício do serviço se mostra deslocado para o 

benefício, além de que, a periodicidade baixa pretendida da aquisição (uma aplicação 

trimestral) torna a contratação sob demanda uma ótima solução para a diminuição do custo do 

processo. 

I.1.2. Eficáciaxii: Os serviços requeridos visam mitigar as possíveis falhas inerentes ao processo de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização), solucionando questões de 

logística e gestão. Por conseguinte, destacam-se a melhoria da qualidade de vida no campus, 

a adoção de práticas preventivas e a promoção à saúde e adequação à legislação ambiental. 
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I.1.3. Eficiênciaxiii: A contratação de uma empresa especializada possibilita uma melhor qualidade 

de serviço, visto que a mesma atua especificamente na área de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização), enquanto o IFRJ, por não ser uma instituição com este produto 

fim, não possui servidores especializados na realização deste serviço, necessitando assim de 

capacitação específica destes, o que não se mostra eficiente e econômico, uma vez que a 

demanda e periodicidade de dedetização é baixa. Tais fatos ganham mais relevância se 

analisados os benefícios da inclusão do fornecimento dos materiais e equipamentos 

necessários para dedetização pela contratada, solucionando questões de logística e gestão, e 

redução dos custos financeiros. 

I.1.4. Melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis: A 

contratação representará otimização de pessoal e processos, pois os servidores que seriam 

deslocados ao serviço de dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) poderão 

atuar em demandas de suas funções. Outro ponto relevante é que, os recursos financeiros que 

seriam destinados a estruturação do IFRJ para dedetização poderão ser utilizados para 

aquisição de outros materiais ou serviços. 

I.1.5. Respeito a impactos ambientais positivosxiv: A contratação de empresa especializada de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) visa assegurar que sejam 

utilizados equipamentos e materiais eficientes no combate as pragas, mas que não causem 

impactos significativos ao meio ambiente, corroborando para manutenção da saúde pública e 

preservação dos recursos naturais. 

II. Das providências para adequação do ambiente do órgão 

II.1. O serviço prestado não requer qualquer adequação do ambiente do Campus que possa ser prevista. 

Entretanto, caso seja necessário a empresa contratada deverá notificar o IFRJ acerca das adequações 

necessárias.  

II.2. Há necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços 

de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado?  Não    Sim.  

III. Das contratações correlatas e/ou interdependentes 

III.1. O órgão possui contratação vigente de natureza interdependente ao serviço analisado neste estudo? 

 Sim. Informe o objeto e número do processo ou do contrato:       

 Não 

IV.  (*)Da declaração da viabilidade ou não da contrataçãoxv 

 Com base nos estudos realizados anteriormente à elaboração deste documento, declaro a viabilidade 

da contratação pretendida, excetuando-se a análise orçamentária, visto que não é de competência desta 

Equipe de planejamento proceder tal avaliação. 

OU 
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 Com base nos estudos realizados anteriormente à elaboração deste documento, declaro a inviabilidade 

da contratação pretendida, excetuando-se a análise orçamentária, visto que não é de competência desta 

Equipe de planejamento proceder tal avaliação. 

 

Há a necessidade de classificar o presente documento e seus anexos nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011?  Sim    Não 

 

Responsáveis pela elaboração do Estudo Preliminarxvi 

Nome: Camila Ventura da Silva 

Matrícula SIAPE: 2294908 

E-mail institucional: camila.ventura@ifrj.edu.br 

Área: CoSAAT 

Nome: Daniel Silva Rangel 

Matrícula SIAPE: 1977044 

E-mail institucional: daniel.rangel@ifrj.edu.br 

Área: Prefeitura 

Nome: Gabriel Braga Rodrigues da Silva 

Matrícula SIAPE: 2294941 

E-mail institucional: gabriel.rodrigues@ifrj.edu.br 

Área: CoSAAT 

Nome: Marcela Lopes de Moura Quina 

Matrícula SIAPE: 1712290 

E-mail institucional: marcela.quina@ifrj.edu.br 

Área: CoSAAT 

Nome: Nathália Rosa Chaves Amorim 

Matrícula SIAPE: 2294922 

E-mail institucional: nathalia.amorim @ifrj.edu.br 

Área: Protocolo 

Nome: Bianca Ponciano Prell 

Matrícula SIAPE: 2342751 

E-mail institucional: bianca.prell@ifrj.edu.br 

Área: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos 

Observações: 

1) Os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. Os demais, quando não preenchidos, deve-se 

apresentar justificativa. 

2) Os servidores: “Responsáveis pela Elaboração do Estudo Preliminar” serão incluídos como assinantes pelo 

Protocolo ou Unidade Protocolizadora. 

i Deverão compor a equipe de planejamento, no mínimo: 2 (dois) representantes da área/setor solicitante; 2 (dois) representantes 

da fiscalização da futura contratação (se aplicável. Caso não, deixar em branco); 1 (um) representante da área de 

compras/licitações. Poderá ocorrer a indicação de mais membros, caso a área demandante e a autoridade competente para definir 

a equipe de planejamento julguem pertinente. 
ii Inc. I, do § 1º, do art. 24 da IN 05/2017 – SEGES. 
iii Campo livre. Insira nele os requisitos com base no mais recente modelo de Termo de Referência da AGU que aplica-se ao tipo 

de objeto deste EP. 

                                                           

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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iv Campo livre. Insira nele os requisitos com base no mais recente modelo de Termo de Referência da AGU que aplica-se ao tipo 

de objeto deste EP. 
v Inc. IV, do § 1º, do art. 24 da IN 05/2017 – SEGES. 
vi São métodos válidos: informações das contratações anteriores; pesquisas com outros entes públicos de características e 

demandas semelhantes; consulta a fornecedores do ramo, com elaboração de estudo específico para a realidade da unidade; 

combinação de dois os mais métodos aqui elencados. 
vii Aplica-se a situações específicas ou nos casos de complexidade técnica do objeto. 
viii Inc. VI, do § 1º, do art. 24 da IN 05/2017 – SEGES. 
ix Valor obtido pelo cálculo da média dos orçamentos. Deve ser definido utilizando o documento “Planilha de valores Orçados”, 

disponível no público ou quando obtém-se todos os orçamentos no Painel de Preços, pois o próprio sistema já calcula a média. 
x O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se 

verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação 

de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 

itens ou unidades autônomas. 
xi Inc. VIII, do § 1º, do art. 24 da IN 05/2017 – SEGES. 
xii Obtenção do melhor resultado com o menor custo e tempo. 
xiii Maior qualidade possível, com planejamento e execução precisa e detalhista. 
xiv Por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica. 
xv Inc. XII, do § 1º, do art. 24 da IN 05/2017 – SEGES. 
xvi O Estudo Preliminar deverá ser elaborado, no mínimo, pelos membros titulares em suas áreas ou, na ausência destes, seus 

suplentes. 
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

 

1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I, art. 24, IN 05/2017) 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Eng.º Paulo de Frontin, 

faz-se necessária em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, 

marimbondos, traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, 

moscas, pernilongos, larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais 

sinantrópicos e etc., representando risco à saúde de toda a comunidade do Campus. 
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2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Foram utilizados no planejamento deste estudo os seguintes documentos: 

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 

● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

● Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

● Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 



3 

  

 

 

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, art. 24, IN 05/2017) 

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as dependências 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus 

Eng.º Paulo de Frontin, de forma continuada em âmbito Estadual e Federal nos 

casos dos serviços eventuais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008, anexo I, os 

serviços continuados são: 

“XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: serviços cuja interrupção possa comprometer 

a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. ” 

Portanto, para efeito da futura contratação de serviço de dedetização, por ter 

potencial de comprometer a continuidade das atividades e ter extensão por além do 

exercício financeiro, são caracterizados como continuados. 

Prazo de duração do contrato: 
 

O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até sessenta 

meses por prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

3.1. Dos critérios de sustentabilidade 
 

3.1.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova 

que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, conforme art. 

8º do Decreto nº 7.746/2012. 

3.1.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 
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3.1.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN 

SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho 

de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; 

bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 

2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

3.1.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos. 

3.1.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização 

ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do 

Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. Caso 

o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, 

deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 

correspondente, sob as penas da lei. 

3.1.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na 

execução dos serviços deverão estar previamente registrados no 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, 

e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e 

legislação correlata. 

3.1.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 

esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

3.1.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens 

vazias, ou que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas 

e embalagens plásticas, e materiais que porventura forem utilizados 
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e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais 

conforme previsto na legislação e normas ambientais para o 

tratamento, armazenamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, 

produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro 

de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as instruções 

constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da Lei 

n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 

2002, e legislação correlata. 

3.1.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado 

do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder 

Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder 

Público e o setor produtivo. 

 
 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos 

ambientes acadêmicos e administrativos que compõem o IFRJ - Campus Eng.º Paulo 

de Frontin, com fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução. 

O controle de pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima 

mensal ou sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 

ANVISA. 

4.1. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do método 

químico, aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma 

reinfestação. O resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento das 

pragas e vetores. 
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4.2. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os 

equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como 

dispor de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que têm 

infestado os vários setores do Campus. 

4.3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser 

fornecidos pela contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade com 

o disposto na NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de 

pragas que ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, abelhas 

e etc. 

4.4. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos 

dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 

em vigor. 

 

5 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) 

após a solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma equipe 

capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como para 

analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local antes da 

realização dos serviços será obrigatória. 

5.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar 

uma avaliação de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis 
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de gravidade da infestação na localidade, bem como a identificação da(s) espécie(s) 

infestantes. Deverá também identificar questões relativas a estrutura da construção, 

sua manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a 

contratada fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de 

dificuldade técnica não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou 

custo não previsto para execução das obrigações assumidas em razão do 

cumprimento do objeto desta licitação. 

5.4. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 

8:00h às 16:00h, de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de 

contrato e sem prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a 

presença humana, incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas. 

5.5. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar ao 

responsável pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem tomados e 

as medidas de primeiros socorros a serem realizadas em caso de intoxicações. 

5.6. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma 

objetiva que estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de 

controle de vetores e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de 

produtos saneantes domissanitários, as doses e concentrações dos produtos 

necessárias, a metodologia de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas 

durante a prestação do serviço. 

5.6.1.A contratada deverá entregar ao responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do serviço, em via escrita, assinada e com a 

identificação de seu estabelecimento, o plano de trabalho. 

5.6.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades 

estabelecido e apresentado pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.6.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de 

isolamento do local após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o 

prazo de quarentena por escrito no plano de trabalho. 

5.7. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, 

identificando questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, 

higienização e histórico sobre infestações anteriores. 
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5.8. Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o 

afastamento deverá ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, 

a empresa contratada também deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los 

ao lugar de origem. 

5.9. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade 

especificadas nos termos de sua proposta. 

5.9.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo 

componente do IFRJ - Campus Eng.º Paulo de Frontin aos produtos utilizados, será 

sinalizado à Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de 

forma a atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua utilização. 

5.10. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas 

instalações a presença de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando 

da aplicação do controle químico, o dever de realizar no estabelecimento 

procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, 

equipamentos e utensílios. 

5.10.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de 

serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de produtos 

desinfestantes. 

5.11. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas nos 

ambientes dos prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, prateleiras, 

rodapés, batentes de portas e janelas, caixas de gordura, caixas e quadros de luz, 

caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, banheiros, copas, portais, depósitos, 

estoques, e demais locais indicados pela Contratante. 

5.12. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo 

com a praga a ser combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.13. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga a 

ser combatida, a aplicação de métodos de desinsetização, desratização e 

descupinização sem cheiro. 

5.13.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de 

controle a fim de que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes que 

serão objeto da prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

5.14. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, 

deverá a Contratada realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de 
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modo a eliminar a possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.15. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do 

emprego de medidas corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que 

impeçam o acesso das mesmas. 

5.16. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, 

os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.17. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos 

e/ou roedores que aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos produtos 

deverá ser realizada pela empresa Contratada mediante pronto atendimento à 

solicitação por parte da fiscalização do contrato. 

5.18. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do 

serviço, o relatório de ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, 

devendo referido relatório estar assinado pelo Responsável Técnico e contendo o 

nome da contratante; o endereço da contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço 

executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); o nome e 

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

nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica 

(CEATOX) mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do 

serviço; a identificação da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, 

telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 

de validade. 

5.18.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de 

ocorrência detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as 

notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.19. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de 

serviço prestado, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, 

telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

5.20. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas 

vigentes no país que norteiam a realização do controle de pragas e vetores urbanos, 

cabendo observar, basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 
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6 - DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

6.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes 

ativos a serem utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às 

características dos locais em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se 

deseja exterminar, evitando-se o mínimo de contaminação e intoxicação tanto 

humana quanto animal. 

6.1.1. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior 

especificidade possível contra a praga de interesse, possuir um período prolongado 

de ação, não ter uma grande persistência do produto inativo no solo, não causar 

manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, serem incolores, não 

danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros em curto 

prazo de tempo após sua aplicação. 

6.1.2. Os produtos empregados deverão observar o disposto na 

Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 

6.2. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

6.3. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às 

normas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a utilizar 

raticidas que evitem a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos demais 

animais de sangue quente. 

6.3.1. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia 

(ANTU), anidrido arsenioso, estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, 

monofluoroacetato, monofluoroacetamida, sais de bário e sais de tálio. 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

● Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC 

ANVISA nº 52/2009 e os produtos utilizados deverão atender as normas 

contidas na presente resolução e não causarem manchas. Ademais, os 

produtos e serviços devem estar também em consonância a IN 01/2010 

do MPOG e serem inofensivos ao meio ambiente e não tóxicos aos 

seres humanos. 
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6.3.2. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que 

serão colocados em locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o 

produto a ser utilizado deverá ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a morte 

e o ressecamento do animal, sem deixar odor. 

6.4. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta 

e/ou indiretamente sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto aplicado 

e as diferentes reações fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas técnicas de 

aplicação que não ocasionem a morte e o controle das pragas. 

6.5. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e dentro 

do prazo de validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês contando 

da data de aplicação) somente podendo ser abertos no local de sua aplicação, 

mediante a presença do responsável pela Contratada e do fiscal da Contratante. 

6.6. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente podem ser utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda 

restrita a empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados junto 

ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério da Saúde. 

6.6.1. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos 

produtos desinfestantes, todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de 

produtos saneantes domissanitários. 

6.7. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários 

de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

 

7 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Definição Unidade Área 

Campus Eng.º Paulo de Frontin (Prédio Principal) m2 2.300 

Área esportiva m² 700 
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Anexo I m2 1.800 

Total m2 4.800 

Estimativa anual (12x o total) m² 19.200 

 

 

 
 

8 - DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A área total do Campus Eng.º Paulo de Frontin é de aproximadamente 4.800 

m²(quatro mil e oitocentos metros quadrados), que se refere a soma da área do térreo e 

pavilhão superior (Prédio Principal), quadra de esportes e anexo I(laboratórios e salas de 

aula) do Campus. A área foi estimada através de medição direta. 

 

 

 
 

9 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Estimativa 

A pesquisa de preços foi elaborada conforme a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 

2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art 2º, inciso I, que prevê: “A pesquisa 

de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de Preços, 

disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br ” 

Especificação Objeto Unidade Área Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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    (R$) (R$) 

 
   Campus 

    

 Eng.º 
Paulo de 
Frontin 

(Prédio 

m2   2.300 
 

       1.334,00 

Contratação de Principal)     

empresa 
     

Área 
esportiva(q
uadra) 

m² 700           406,00 especializada na 
prestação de 0,58 

Anexo I m2 1.800         1.044,00       serviços de  

controle de  

pragas e vetores  

urbanos através  

Área 
Total(por 
trimestre) 

m2 4.800 2784,00 
de dedetização  

(desinsetização,  

desratização e 
descupinização) 

 

ESTIMATIVA 
ANUAL (4x) 

 
m2 

 
19.200 

 
       11.136,00 

 

O custo total máximo estimado para 12 meses é de R$ 11.136,00(Onze mil, cento e trinta 

e seis reais), que corresponde ao valor total de R$2784,00 (dois mil setecentos e oitenta e 

qatro reais) multiplicado por 04 (quatro) vezes de prestação dos serviços a serem contratados, 

sendo prevista a aplicação/manutenção minimamente mensal ou sob demanda, visto que o 

Campus Eng.º Paulo de Frontin encontra-se situado em região com arredores de Mata 

Atlântica, fator que pode comprometer o êxito do serviço a ser contratado caso a periodicidade 

seja maior do que a sugerida em lei. O preço ofertado deve incluir todo e qualquer custo, 

inclusive despesas indiretas e impostos, que por ventura venham a incidir sobre o objeto desta 

contratação. 
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10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO 

 

Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das 

necessidades do IFRJ – Campus Eng.º Paulo de Frontin, visto que o controle de 

pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima mensal e/ou 

sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta contratação 
visa controlar os gastos por meio de empresa especializada de forma parcelada sob 
demanda. 
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11 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após estudos elaborados, a equipe constatou que existe viabilidade da 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização 

(Desinsetização / Descupinização / Desratização), visto que existe uma 

necessidade do controle de pragas e vetores urbanos do Campus Eng.º Paulo de 

Frontin. 

 

 
 

12 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrantes Técnicos e Administrativos 

Nome: Juliano dos Santos Moreira Matrícula/SIAPE: 1821980 

Nome: Alan Machado Borges Matrícula/SIAPE: 2293199 

Nome: Sérgio Pereira de Carvalho Matrícula/SIAPE: 1992229 

O presente planejamento foi elaborado conforme a Instrução Normativa nº 

5/2017 – bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao 

cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

Eng.º Paulo de Frontin, 18 de dezembro de 2018. 

É importante destacar que só serão pagas as despesas efetivamente 

adquiridas no decorrer do uso do contrato, não gerando obrigação de pagamento de 

nenhum tipo por serviços não prestados. 
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Integrante Requisitante 

Nome: Juliano dos Santos Moreira Matrícula/SIAPE: 1821980 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos 

necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende adequadamente às demandas 

de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos 

são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são 

administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos 

aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que 

recomendamos a aquisição proposta. 

 

 

 
 

 

                                                Juliano dos Santos Moreira 

                                                  Integrante Requisitante 

 
                                  Eng.º Paulo de Frontin, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Autoridade Competente 

Nome: Ricardo Esteves Kneipp Matrícula/SIAPE: 1863816 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais 

e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou requisitante tenham 

se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente 

às demandas de negócio formuladas, os benefícios 
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pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

 

 

 
 

 

Autoridade Competente 

Eng.º Paulo de Frontin, 18 de dezembro de 2018. 
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

 

1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I, art. 24, IN 05/2017) 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Duque de Caxias, faz-se 

necessária em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, marimbondos, 

traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, moscas, pernilongos, 

larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais sinantrópicos e etc., 

representando risco à saúde dos funcionários e alunos, bem como às atividades 

laborais do Campus. 

Em contrapartida, não foi verificada a necessidade da contratação de empresa 

para prestação de serviço de análise da qualidade de água, visto que a 

responsabilidade pela vigilância da qualidade desta é da CEDAE e da Secretaria 

Municipal de Saúde, segundo a Portaria N°. 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde. 
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2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Foram utilizados no planejamento deste estudo os seguintes documentos: 

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 

● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

● Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

● Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 
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3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, art. 24, IN 05/2017) 

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as dependências 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Duque 

de Caxias, de forma continuada em âmbito Estadual e Federal nos casos dos 

serviços eventuais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008, anexo I, os 

serviços continuados são: 

“XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: serviços cuja interrupção possa comprometer 

a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. ” 

Portanto, para efeito da futura contratação de serviço de dedetização, por ter 

potencial de comprometer a continuidade das atividades e ter extensão por além do 

exercício financeiro, são caracterizados como continuados. 

Prazo de duração do contrato: 
 

O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até sessenta 

meses por prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

3.1. Dos critérios de sustentabilidade 
 

3.1.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova 

que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, conforme art. 

8º do Decreto nº 7.746/2012. 

3.1.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 
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3.1.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN 

SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho 

de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; 

bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 

2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

3.1.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos. 

3.1.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização 

ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do 

Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. Caso 

o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, 

deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 

correspondente, sob as penas da lei. 

3.1.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na 

execução dos serviços deverão estar previamente registrados no 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, 

e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e 

legislação correlata. 

3.1.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 

esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

3.1.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens 

vazias, ou que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas 

e embalagens plásticas, e materiais que porventura forem utilizados 
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e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais 

conforme previsto na legislação e normas ambientais para o 

tratamento, armazenamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, 

produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro 

de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as instruções 

constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da Lei 

n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 

2002, e legislação correlata. 

3.1.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado 

do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder 

Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder 

Público e o setor produtivo. 

 
 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos 

ambientes acadêmicos e administrativos que compõem o IFRJ – Duque de Caxias, 

com fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução.  

4.1. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do método 

químico, aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma 

reinfestação. O resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento das 

pragas e vetores. 
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4.2. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os 

equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como 

dispor de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que têm 

infestado os vários setores do Campus. 

4.3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser 

fornecidos pela contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade com 

o disposto na NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de 

pragas que ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, abelhas 

e etc. 

4.4. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos 

dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 

em vigor. 

 

5 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) 

após a solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma equipe 

capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como para 

analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local antes da 

realização dos serviços será obrigatória. 

5.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar 

uma avaliação de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis 
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de gravidade da infestação na localidade, bem como a identificação da(s) espécie(s) 

infestantes. Deverá também identificar questões relativas a estrutura da construção, 

sua manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a 

contratada fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de 

dificuldade técnica não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou 

custo não previsto para execução das obrigações assumidas em razão do 

cumprimento do objeto desta licitação. 

5.4. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 

9:00h às 16:00h, de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de 

contrato e sem prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a 

presença humana, incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas. 

5.5. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar ao 

responsável pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem tomados e 

as medidas de primeiros socorros a serem realizadas em caso de intoxicações. 

5.6. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma 

objetiva que estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de 

controle de vetores e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de 

produtos saneantes domissanitários, as doses e concentrações dos produtos 

necessárias, a metodologia de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas 

durante a prestação do serviço. 

5.6.1.A contratada deverá entregar ao responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do serviço, em via escrita, assinada e com a 

identificação de seu estabelecimento, o plano de trabalho. 

5.6.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades 

estabelecido e apresentado pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.6.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de 

isolamento do local após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o 

prazo de quarentena por escrito no plano de trabalho. 

5.7. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, 

identificando questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, 

higienização e histórico sobre infestações anteriores. 
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5.8. Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o 

afastamento deverá ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, 

a empresa contratada também deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los 

ao lugar de origem. 

5.9. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade 

especificadas nos termos de sua proposta. 

5.9.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo 

componente do IFRJ – Duque de Caxias aos produtos utilizados, será sinalizado à 

Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de forma a 

atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua utilização. 

5.10. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas 

instalações a presença de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando 

da aplicação do controle químico, o dever de realizar no estabelecimento 

procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, 

equipamentos e utensílios. 

5.10.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de 

serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de produtos 

desinfestantes. 

5.11. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas nos 

ambientes dos prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, prateleiras, 

rodapés, batentes de portas e janelas, caixas de gordura, caixas e quadros de luz, 

caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, banheiros, copas, portais, depósitos, 

estoques, e demais locais indicados pela Contratante. 

5.12. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo 

com a praga a ser combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.13. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga a 

ser combatida, a aplicação de métodos de desinsetização, desratização e 

descupinização sem cheiro. 

5.13.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de 

controle a fim de que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes que 

serão objeto da prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

5.14. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, 

deverá a Contratada realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de 
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modo a eliminar a possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.15. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do 

emprego de medidas corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que 

impeçam o acesso das mesmas. 

5.16. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, 

os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.17. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos 

e/ou roedores que aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos produtos 

deverá ser realizada pela empresa Contratada mediante pronto atendimento à 

solicitação por parte da fiscalização do contrato. 

5.18. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do 

serviço, o relatório de ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, 

devendo referido relatório estar assinado pelo Responsável Técnico e contendo o 

nome da contratante; o endereço da contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço 

executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); o nome e 

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

nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica 

(CEATOX) mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do 

serviço; a identificação da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, 

telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 

de validade. 

5.18.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de 

ocorrência detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as 

notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.19. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de 

serviço prestado, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, 

telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

5.20. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas 

vigentes no país que norteiam a realização do controle de pragas e vetores urbanos, 

cabendo observar, basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 
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6 - DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

6.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes 

ativos a serem utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às 

características dos locais em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se 

deseja exterminar, evitando-se o mínimo de contaminação e intoxicação tanto 

humana quanto animal. 

6.1.1. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior 

especificidade possível contra a praga de interesse, possuir um período prolongado 

de ação, não ter uma grande persistência do produto inativo no solo, não causar 

manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, serem incolores, não 

danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros em curto 

prazo de tempo após sua aplicação. 

6.1.2. Os produtos empregados deverão observar o disposto na 

Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 

6.2. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

6.3. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às 

normas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a utilizar 

raticidas que evitem a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos demais 

animais de sangue quente. 

6.3.1. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia 

(ANTU), anidrido arsenioso, estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, 

monofluoroacetato, monofluoroacetamida, sais de bário e sais de tálio. 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

● Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC 

ANVISA nº 52/2009 e os produtos utilizados deverão atender as normas 

contidas na presente resolução e não causarem manchas. Ademais, os 

produtos e serviços devem estar também em consonância a IN 01/2010 

do MPOG e serem inofensivos ao meio ambiente e não tóxicos aos 

seres humanos. 
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6.3.2. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que 

serão colocados em locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o 

produto a ser utilizado deverá ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a morte 

e o ressecamento do animal, sem deixar odor. 

6.4. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta 

e/ou indiretamente sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto aplicado 

e as diferentes reações fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas técnicas de 

aplicação que não ocasionem a morte e o controle das pragas. 

6.5. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e dentro 

do prazo de validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês contando 

da data de aplicação) somente podendo ser abertos no local de sua aplicação, 

mediante a presença do responsável pela Contratada e do fiscal da Contratante. 

6.6. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente podem ser utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda 

restrita a empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados junto 

ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério da Saúde. 

6.6.1. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos 

produtos desinfestantes, todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de 

produtos saneantes domissanitários. 

6.7. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários 

de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

 

7 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Definição Unidade Área 

Prédio principal 1º pavimento m2 1.593,54 

Prédio principal 2º pavimento m² 1.593,54 

Prédio anexo 1º pavimento m² 300,00 

Prédio anexo 2º pavimento m² 145,35 

Quadra m² 761,04 
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Area verde m² 1.191,39 

Total m2 5.584,86 

Estimativa anual ( 4x vezes) m² 22.340,00 

 

 
 

8 - DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A área total do Campus Duque de Caxias é de aproximadamente 5.584,86 m², que se 

refere a soma das áreas internas e externas. A área foi estimada através de medição direta e 

consulta às plantas compartilhadas pela Direção de Engenharia. 

 
 

9 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Estimativa 

A pesquisa de preços foi elaborada conforme a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 

2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art 2º, inciso I, que prevê: “A pesquisa 

de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de Preços, 

disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br ” 

Especificação Objeto Unidade Área Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

    (R$) (R$) 

 
Prédio 

principal 1º 
pavimento 

    

 
 m2 1.593,54 

 
924,25 

 

Prédio 
principal 2º 
pavimento 

m² 1.593,54 

 

924,25 especializada na 
prestação de 0,58 

Prédio anexo 
1º pavimento 

 

m2 300,00 168,60 serviços de  

controle de  

Prédio anexo 
2º pavimento 

m2 145,35 84,30 
  

pragas e vetores  

urbanos através  

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/


13 

 

 

Quadra 

 
 

 

m² 
761,04 441,40 

Área Verde 
m² 

1.191,39 691,00 

Área Total m2 5.584,86 3.239,21 
de dedetização  

(desinsetização,  

desratização e 
descupinização) 

 

ESTIMATIVA 
ANUAL  

 
m2 

 
22.340,00 

  
12.957,20 

 

O custo total máximo estimado para 12 meses é de 12.957,20 (doze mil, novecentos e 

cinquenta e sete reais e vinte centavos), que corresponde ao valor total, R$ 3.239,21 (Três 

mil, duzentos e trinta e nove reais, vinte e um centavos) multiplicado por 4 (quatro) vezes de 

prestação dos serviços a serem contratados, sendo prevista a aplicação/manutenção sob 

demanda dos mesmos. O preço ofertado deve incluir todo e qualquer custo, inclusive 

despesas indiretas e impostos, que por ventura venham a incidir sobre o objeto desta 

contratação. 

 

 

 
 

10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO 

 

Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das 

necessidades do IFRJ – Duque de Caxias, visto que o controle de pragas e vetores 

urbanos deve ser realizado com periodicidade sob demanda. 

Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta 

contratação visa controlar os gastos por meio de empresa especializada de forma 

parcelada sob demanda. 
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11 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após estudos elaborados, a equipe constatou que existe viabilidade da 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização 

(Desinsetização / Descupinização / Desratização), visto que existe uma 

necessidade do controle de pragas e vetores urbanos do Campus Duque de Caxias. 

 

 

 

 
 

12 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrantes Técnicos e Administrativos 

Nome: Laerte Everson Rodeski Siqueira CPF: 09989614776 

Nome: Thiago Luis Santos Silva CPF: 05871642713 

Nome: Thaís Feitosa de Almeida CPF: 12597559750 

Nome: Iago Santos Mesquita CPF: 14602935761 

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa 

nº 5/2017 – bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao 

cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

Duque de Caxias, 02 de Janeiro de 2019. 

É importante destacar que só serão pagas as despesas efetivamente 

adquiridas no decorrer do uso do contrato, não gerando obrigação de pagamento de 

nenhum tipo por serviços não prestados. 
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Integrante Requisitante 

Nome: Laerte Everson Rodeski Siqueira CPF: 09989614776 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 
Laerte Everson Rodeski Siqueira 

Integrante Requisitante 

 

Duque de Caxias, 02 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridade Competente 

Nome: Djan Pires Sant'anna  CPF: 03673932632 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais 

e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou requisitante tenham 

se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente 

às demandas de negócio formuladas, os benefícios 
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pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

 

 

 
 

 

Autoridade Competente 

Djan Pires Sant'anna 

(Diretor-geral substituto) 

 

Duque de Caxias, 02 de Janeiro de 2019. 
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 
 

1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I, art. 24, IN 05/2017) 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus São João de Meriti, faz-

se necessária em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, marimbondos, 

traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, moscas, pernilongos, 

larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais sinantrópicos e etc., 

representando risco à saúde dos funcionários e alunos, bem como às atividades 

laborais do Campus. 

Em contrapartida, não foi verificada a necessidade da contratação de empresa 

para prestação de serviço de análise da qualidade de água, visto que a 

responsabilidade pela vigilância da qualidade desta é da CEDAE e da Secretaria 

Municipal de Saúde, segundo a Portaria N°. 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde. 

Quanto a solução alternativa de abastecimento de água (poço artesiano) 

presente nas dependências do Campus, a contratação justifica-se apenas após a 

implementação de sua utilização, conforme a mesma portaria supracitada. 

Entretanto, recomendamos que seja feito por parte da direção do Campus um 

minucioso estudo caso haja intenção da implantação de um sistema alternativo de 

abastecimento de água, pois a legislação não permite a liberação deste tipo de 

abastecimento em locais onde há distribuição pela rede de abastecimento público, 

exceto em casos emergenciais ou intermitência. 
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2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Foram utilizados no planejamento deste estudo os seguintes documentos: 

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 

● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

● Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

● Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 
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3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, art. 24, IN 05/2017) 

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as dependências 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus 

São João de Meriti, de forma continuada em âmbito Estadual e Federal nos casos 

dos serviços eventuais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008, anexo I, os 

serviços continuados são: 

“XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: serviços cuja interrupção possa comprometer 

a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. ” 

Portanto, para efeito da futura contratação de serviço de dedetização, por ter 

potencial de comprometer a continuidade das atividades e ter extensão por além do 

exercício financeiro, são caracterizados como continuados. 

Prazo de duração do contrato: 
 

O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até sessenta 

meses por prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

3.1. Dos critérios de sustentabilidade 
 

3.1.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova 

que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, conforme art. 

8º do Decreto nº 7.746/2012. 

3.1.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 
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3.1.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN 

SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho 

de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; 

bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 

2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

3.1.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos. 

3.1.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização 

ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do 

Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. Caso 

o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, 

deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 

correspondente, sob as penas da lei. 

3.1.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na 

execução dos serviços deverão estar previamente registrados no 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, 

e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e 

legislação correlata. 

3.1.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 

esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

3.1.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens 

vazias, ou que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas 

e embalagens plásticas, e materiais que porventura forem utilizados 
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e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais 

conforme previsto na legislação e normas ambientais para o 

tratamento, armazenamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, 

produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro 

de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as instruções 

constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da Lei 

n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 

2002, e legislação correlata. 

3.1.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado 

do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder 

Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder 

Público e o setor produtivo. 

 
 
 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos 

ambientes acadêmicos e administrativos que compõem o IFRJ - Campus São João 

de Meriti, com fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução. 

O controle de pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima 

mensal ou sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 

ANVISA. 

4.1. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do método 

químico, aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma 

reinfestação. O resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento das 

pragas e vetores. 
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4.2. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os 

equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como 

dispor de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que têm 

infestado os vários setores do Campus. 

4.3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser 

fornecidos pela contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade com 

o disposto na NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de 

pragas que ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, abelhas 

e etc. 

4.4. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos 

dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 

em vigor. 

 

5 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) 

após a solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma equipe 

capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como para 

analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local antes da 

realização dos serviços será obrigatória. 

5.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar 

uma avaliação de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis 
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de gravidade da infestação na localidade, bem como a identificação da(s) espécie(s) 

infestantes. Deverá também identificar questões relativas a estrutura da construção, 

sua manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a 

contratada fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de 

dificuldade técnica não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou 

custo não previsto para execução das obrigações assumidas em razão do 

cumprimento do objeto desta licitação. 

5.4. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 

8:00h às 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de 

contrato e sem prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a 

presença humana, incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas. 

5.5. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar ao 

responsável pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem tomados e 

as medidas de primeiros socorros a serem realizadas em caso de intoxicações. 

5.6. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma 

objetiva que estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de 

controle de vetores e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de 

produtos saneantes domissanitários, as doses e concentrações dos produtos 

necessárias, a metodologia de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas 

durante a prestação do serviço. 

5.6.1.A contratada deverá entregar ao responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do serviço, em via escrita, assinada e com a 

identificação de seu estabelecimento, o plano de trabalho. 

5.6.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades 

estabelecido e apresentado pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.6.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de 

isolamento do local após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o 

prazo de quarentena por escrito no plano de trabalho. 

5.7. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, 

identificando questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, 

higienização e histórico sobre infestações anteriores. 
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5.8. Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o 

afastamento deverá ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, 

a empresa contratada também deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los 

ao lugar de origem. 

5.9. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade 

especificadas nos termos de sua proposta. 

5.9.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo 

componente do IFRJ - Campus São João de Meriti aos produtos utilizados, será 

sinalizado à Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de 

forma a atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua utilização. 

5.10. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas 

instalações a presença de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando 

da aplicação do controle químico, o dever de realizar no estabelecimento 

procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, 

equipamentos e utensílios. 

5.10.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de 

serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de produtos 

desinfestantes. 

5.11. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas nos 

ambientes dos prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, prateleiras, 

rodapés, batentes de portas e janelas, caixas de gordura, caixas e quadros de luz, 

caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, banheiros, copas, portais, depósitos, 

estoques, e demais locais indicados pela Contratante. 

5.12. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo 

com a praga a ser combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.13. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga a 

ser combatida, a aplicação de métodos de desinsetização, desratização e 

descupinização sem cheiro. 

5.13.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de 

controle a fim de que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes que 

serão objeto da prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

5.14. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, 

deverá a Contratada realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de 
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modo a eliminar a possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.15. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do 

emprego de medidas corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que 

impeçam o acesso das mesmas. 

5.16. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, 

os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.17. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos 

e/ou roedores que aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos produtos 

deverá ser realizada pela empresa Contratada mediante pronto atendimento à 

solicitação por parte da fiscalização do contrato. 

5.18. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do 

serviço, o relatório de ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, 

devendo referido relatório estar assinado pelo Responsável Técnico e contendo o 

nome da contratante; o endereço da contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço 

executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); o nome e 

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

nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica 

(CEATOX) mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do 

serviço; a identificação da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, 

telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 

de validade. 

5.18.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de 

ocorrência detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as 

notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.19. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de 

serviço prestado, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, 

telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

5.20. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas 

vigentes no país que norteiam a realização do controle de pragas e vetores urbanos, 

cabendo observar, basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 
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6 - DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

6.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes 

ativos a serem utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às 

características dos locais em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se 

deseja exterminar, evitando-se o mínimo de contaminação e intoxicação tanto 

humana quanto animal. 

6.1.1. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior 

especificidade possível contra a praga de interesse, possuir um período prolongado 

de ação, não ter uma grande persistência do produto inativo no solo, não causar 

manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, serem incolores, não 

danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros em curto 

prazo de tempo após sua aplicação. 

6.1.2. Os produtos empregados deverão observar o disposto na 

Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 

6.2. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

6.3. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às 

normas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a utilizar 

raticidas que evitem a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos demais 

animais de sangue quente. 

6.3.1. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia 

(ANTU), anidrido arsenioso, estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, 

monofluoroacetato, monofluoroacetamida, sais de bário e sais de tálio. 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

● Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC 

ANVISA nº 52/2009 e os produtos utilizados deverão atender as normas 

contidas na presente resolução e não causarem manchas. Ademais, os 

produtos e serviços devem estar também em consonância a IN 01/2010 

do MPOG e serem inofensivos ao meio ambiente e não tóxicos aos 

seres humanos. 
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6.3.2. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que 

serão colocados em locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o 

produto a ser utilizado deverá ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a morte 

e o ressecamento do animal, sem deixar odor. 

6.4. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta 

e/ou indiretamente sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto aplicado 

e as diferentes reações fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas técnicas de 

aplicação que não ocasionem a morte e o controle das pragas. 

6.5. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e dentro 

do prazo de validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês contando 

da data de aplicação) somente podendo ser abertos no local de sua aplicação, 

mediante a presença do responsável pela Contratada e do fiscal da Contratante. 

6.6. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente podem ser utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda 

restrita a empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados junto 

ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério da Saúde. 

6.6.1. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos 

produtos desinfestantes, todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de 

produtos saneantes domissanitários. 

6.7. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários 

de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

 
7 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Definição Unidade Área 

Campus São João de Meriti (Prédio Principal) m2 4253,00 

Anexo m² 213,95 
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Total m2 4.466,95 

Estimativa anual (4x) m² 17.867,80 

 

 

 
 

8 - DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A área total do Campus São João de Meriti é de aproximadamente 4.466,95 m², que 

se refere a soma da área dos 2 andares (Prédio Principal) e anexo do Campus. A área foi 

estimada através de medição direta e ao Termo de Cessão de uso do imóvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Estimativa 

A pesquisa de preços foi elaborada conforme a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 

2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art 2º, inciso I, que prevê: “A pesquisa 

de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de Preços, 

disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br ” 

Especificação Objeto Unidade Área Valor 
Unitário 

 

Valor Total 
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    (R$) (R$) 

 Campus     

 São João 
de Meriti 
(Prédio 

m2 4.253,00 
 

2466,74 

Contratação de Principal)     

empresa    

 
 

Anexo m² 213,95 124,09 especializada na 
prestação de 0,58 

pragas e vetores  

urbanos através  

Área Total m2 4.466,95 2.590,83 
de dedetização  

(desinsetização,  

desratização e 
descupinização) 

 

ESTIMATIVA 
ANUAL (4x) 

 

m2 

  10.363,32 

 

O custo total máximo estimado para 4 trimestres é de R$ 10.363,32 ( dez mil, trezentos 

e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), que corresponde ao valor total, R$ 

2.590,83 (dois mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e tres centavos) multiplicado por 4 

(quatro) vezes de prestação dos serviços a serem contratados, sendo prevista a 

aplicação/manutenção minimamente mensal ou sob demanda dos mesmos, visto que o 

Campus São João de Meriti encontra-se situado em região com pouca atuação do municipio, 

fator que pode comprometer o êxito do serviço a ser contratado caso a periodicidade seja 

maior do que a sugerida em lei. O preço ofertado deve incluir todo e qualquer custo, inclusive 

despesas indiretas e impostos, que por ventura venham a incidir sobre o objeto desta 

contratação. 

 

 

 
 

10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO 

 

Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das 

necessidades do IFRJ – Campus São João de Meriti, visto que o controle de pragas 

e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima mensal e/ou sob 

demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta 

contratação visa controlar os gastos por meio de empresa especializada de forma 

parcelada sob demanda. 
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11 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após estudos elaborados, a equipe constatou que existe viabilidade da 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização 

(Desinsetização / Descupinização / Desratização), visto que existe uma 

necessidade do controle de pragas e vetores urbanos do Campus São João de Meriti. 

 

 

 

 

 

12 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrantes Técnicos e Administrativos 

Nome: Perla da Cunha Maciel Matrícula/SIAPE: 1740342 

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa 

nº 5/2017 – bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao 

cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

São João de Meriti,   22    de     janeiro  de 2019. 

É importante destacar que só serão pagas as despesas efetivamente 

adquiridas no decorrer do uso do contrato, não gerando obrigação de pagamento de 

nenhum tipo por serviços não prestados. 
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Integrante Requisitante 

Nome: Alexandre Magno de Almeida Matrícula/SIAPE: 1890983 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

 

 

 

 
 

                                          Alexandre Magno de Almeida 

 

 
São João de Meriti,   19  de        fevereiro        de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridade Competente 

Nome: Sergio dos Santos Moraes Matrícula/SIAPE: 1175957 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais 

e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou requisitante tenham 

se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente 

às demandas de negócio formuladas, os benefícios 
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pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

 

 

 

 
 

Sergio dos Santos Moraes 

São João de Meriti,  de  de 2019. 
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

 

1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I, art. 24, IN 05/2017) 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Avançado Mesquita, 

faz-se necessária em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, 

marimbondos, traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, 

moscas, pernilongos, larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais 

sinantrópicos e etc., representando risco à saúde dos funcionários e alunos, bem 

como às atividades laborais do Campus. 

Em contrapartida, não foi verificada a necessidade da contratação de empresa 

para prestação de serviço de análise da qualidade de água, visto que a 

responsabilidade pela vigilância da qualidade desta é da CEDAE e da Secretaria 

Municipal de Saúde, segundo a Portaria N°. 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde. 
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2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Foram utilizados no planejamento deste estudo os seguintes documentos: 

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 

● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

● Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

● Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 
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3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, art. 24, IN 05/2017) 

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as dependências 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus 

Avançado Mesquista, de forma continuada em âmbito Estadual e Federal nos 

casos dos serviços eventuais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008, anexo I, os 

serviços continuados são: 

“XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: serviços cuja interrupção possa comprometer 

a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. ” 

Portanto, para efeito da futura contratação de serviço de dedetização, por ter 

potencial de comprometer a continuidade das atividades e ter extensão por além do 

exercício financeiro, são caracterizados como continuados. 

Prazo de duração do contrato: 
 

O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até sessenta 

meses por prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

3.1. Dos critérios de sustentabilidade 
 

3.1.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova 

que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, conforme art. 

8º do Decreto nº 7.746/2012. 

3.1.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 
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3.1.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN 

SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho 

de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; 

bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 

2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

3.1.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos. 

3.1.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização 

ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do 

Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. Caso 

o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, 

deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 

correspondente, sob as penas da lei. 

3.1.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na 

execução dos serviços deverão estar previamente registrados no 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, 

e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e 

legislação correlata. 

3.1.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 

esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

3.1.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens 

vazias, ou que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas 

e embalagens plásticas, e materiais que porventura forem utilizados 
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e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais 

conforme previsto na legislação e normas ambientais para o 

tratamento, armazenamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, 

produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro 

de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as instruções 

constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da Lei 

n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 

2002, e legislação correlata. 

3.1.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado 

do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder 

Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder 

Público e o setor produtivo. 

 
 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos 

ambientes acadêmicos e administrativos que compõem o IFRJ - Campus Avançado 

Mesquita, com fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução. 

O controle de pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima 

mensal ou sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 

ANVISA. 

4.1. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do método 

químico, aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma 

reinfestação. O resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento das 

pragas e vetores. 
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4.2. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os 

equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como 

dispor de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que têm 

infestado os vários setores do Campus. 

4.3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser 

fornecidos pela contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade com 

o disposto na NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de 

pragas que ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, abelhas 

e etc. 

4.4. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos 

dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 

em vigor. 

 

5 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) 

após a solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma equipe 

capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como para 

analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local antes da 

realização dos serviços será obrigatória. 

5.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar 

uma avaliação de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis 
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de gravidade da infestação na localidade, bem como a identificação da(s) espécie(s) 

infestantes. Deverá também identificar questões relativas a estrutura da construção, 

sua manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a 

contratada fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de 

dificuldade técnica não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou 

custo não previsto para execução das obrigações assumidas em razão do 

cumprimento do objeto desta licitação. 

5.4. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 

8:00h às 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de 

contrato e sem prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a 

presença humana, incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas. 

5.5. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar ao 

responsável pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem tomados e 

as medidas de primeiros socorros a serem realizadas em caso de intoxicações. 

5.6. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma 

objetiva que estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de 

controle de vetores e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de 

produtos saneantes domissanitários, as doses e concentrações dos produtos 

necessárias, a metodologia de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas 

durante a prestação do serviço. 

5.6.1.A contratada deverá entregar ao responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do serviço, em via escrita, assinada e com a 

identificação de seu estabelecimento, o plano de trabalho. 

5.6.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades 

estabelecido e apresentado pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.6.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de 

isolamento do local após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o 

prazo de quarentena por escrito no plano de trabalho. 

5.7. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, 

identificando questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, 

higienização e histórico sobre infestações anteriores. 
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5.8. Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o 

afastamento deverá ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, 

a empresa contratada também deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los 

ao lugar de origem. 

5.9. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade 

especificadas nos termos de sua proposta. 

5.9.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo 

componente do IFRJ - Campus Avançado Mesqutia aos produtos utilizados, será 

sinalizado à Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de 

forma a atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua utilização. 

5.10. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas 

instalações a presença de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando 

da aplicação do controle químico, o dever de realizar no estabelecimento 

procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, 

equipamentos e utensílios. 

5.10.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de 

serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de produtos 

desinfestantes. 

5.11. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas nos 

ambientes dos prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, prateleiras, 

rodapés, batentes de portas e janelas, caixas de gordura, caixas e quadros de luz, 

caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, banheiros, copas, portais, depósitos, 

estoques, e demais locais indicados pela Contratante. 

5.12. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo 

com a praga a ser combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.13. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga a 

ser combatida, a aplicação de métodos de desinsetização, desratização e 

descupinização sem cheiro. 

5.13.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de 

controle a fim de que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes que 

serão objeto da prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

5.14. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, 

deverá a Contratada realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de 
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modo a eliminar a possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.15. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do 

emprego de medidas corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que 

impeçam o acesso das mesmas. 

5.16. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, 

os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.17. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos 

e/ou roedores que aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos produtos 

deverá ser realizada pela empresa Contratada mediante pronto atendimento à 

solicitação por parte da fiscalização do contrato. 

5.18. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do 

serviço, o relatório de ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, 

devendo referido relatório estar assinado pelo Responsável Técnico e contendo o 

nome da contratante; o endereço da contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço 

executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); o nome e 

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

nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica 

(CEATOX) mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do 

serviço; a identificação da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, 

telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 

de validade. 

5.18.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de 

ocorrência detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as 

notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.19. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de 

serviço prestado, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, 

telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

5.20. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas 

vigentes no país que norteiam a realização do controle de pragas e vetores urbanos, 

cabendo observar, basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 
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6 - DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

6.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes 

ativos a serem utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às 

características dos locais em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se 

deseja exterminar, evitando-se o mínimo de contaminação e intoxicação tanto 

humana quanto animal. 

6.1.1. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior 

especificidade possível contra a praga de interesse, possuir um período prolongado 

de ação, não ter uma grande persistência do produto inativo no solo, não causar 

manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, serem incolores, não 

danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros em curto 

prazo de tempo após sua aplicação. 

6.1.2. Os produtos empregados deverão observar o disposto na 

Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 

6.2. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

6.3. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às 

normas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a utilizar 

raticidas que evitem a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos demais 

animais de sangue quente. 

6.3.1. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia 

(ANTU), anidrido arsenioso, estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, 

monofluoroacetato, monofluoroacetamida, sais de bário e sais de tálio. 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

● Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC 

ANVISA nº 52/2009 e os produtos utilizados deverão atender as normas 

contidas na presente resolução e não causarem manchas. Ademais, os 

produtos e serviços devem estar também em consonância a IN 01/2010 

do MPOG e serem inofensivos ao meio ambiente e não tóxicos aos 

seres humanos. 
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6.3.2. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que 

serão colocados em locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o 

produto a ser utilizado deverá ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a morte 

e o ressecamento do animal, sem deixar odor. 

6.4. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta 

e/ou indiretamente sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto aplicado 

e as diferentes reações fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas técnicas de 

aplicação que não ocasionem a morte e o controle das pragas. 

6.5. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e dentro 

do prazo de validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês contando 

da data de aplicação) somente podendo ser abertos no local de sua aplicação, 

mediante a presença do responsável pela Contratada e do fiscal da Contratante. 

6.6. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente podem ser utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda 

restrita a empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados junto 

ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério da Saúde. 

6.6.1. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos 

produtos desinfestantes, todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de 

produtos saneantes domissanitários. 

6.7. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários 

de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

 

7 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Definição Unidade Área 

Campus Avançado Mesquita (Área Interna) m2 234,00 

Área Externa m² 170,00 

Total m2 404,00 

Estimativa anual (12x o total) m² 4.848 
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8 - DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A área total do Campus Avançado Mesquita é de aproximadamente 404 m², que se 

refere a soma da área interna e externa do campus.  A área foi estimada através de medição 

direta.  

 

 
 

9 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Estimativa 

A pesquisa de preços foi elaborada conforme a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 

2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art 2º, inciso I, que prevê: “A pesquisa 

de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de Preços, 

disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br ” 

Especificação Objeto Unidade Área Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

 
    (R$) (R$) 

 Campus 
Avançado 
Mesquita 

(Área 
Interna)) 

    

 
m2 234,00 

 
135,72 

Contratação de 
empresa 

especializada na 
prestação de 
serviços de 
controle de 

pragas e vetores 
urbanos através 
de dedetização 
(desinsetização, 
desratização e 

descupinização) 

    
     

Áerea 
Externa 

m² 170,00 98,6 
0,58 

 

 

Área Total m2 404,00 234,32 
 

 
 

ESTIMATIVA 
ANUAL 

(12x) 

 
m2 

 
4.848,00 

  
2.811,84 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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O custo total máximo estimado para 12 meses é de R$ 2.811,84 (Dois mil oitocesntos 

e onze reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde ao valor total, R$ 234,32 

(Duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) multiplicado por 12 (doze) vezes de 

prestação dos serviços a serem contratados, sendo prevista a aplicação/manutenção 

minimamente mensal ou sob demanda dos mesmos. O preço ofertado deve incluir todo e 

qualquer custo, inclusive despesas indiretas e impostos, que por ventura venham a incidir 

sobre o objeto desta contratação. 

 

 

 
 

10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO 

 

Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das 

necessidades do IFRJ – Campus Avançado Mesquita, visto que o controle de pragas 

e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima mensal e/ou sob 

demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta 

contratação visa controlar os gastos por meio de empresa especializada de forma 

parcelada sob demanda. 

 

 
 

 

 

11 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após estudos elaborados, a equipe constatou que existe viabilidade da 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização 

(Desinsetização / Descupinização / Desratização), visto que existe uma 

necessidade do controle de pragas e vetores urbanos do Campus Avançado 

Mesquita.  

 

 

 

 

É importante destacar que só serão pagas as despesas efetivamente 

adquiridas no decorrer do uso do contrato, não gerando obrigação de pagamento de 

nenhum tipo por serviços não prestados. 
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12 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrantes Técnicos e Administrativos 

Nome: Allan Serafim Gonçalves Matrícula/SIAPE: 2292877 

Nome: Andre Bispo da Silva Matrícula/SIAPE: 0276351 

Nome: Edson de Almeida dos Santos Matrícula/SIAPE: 026351 

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa 

nº 5/2017 – bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao 

cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

Mesquita, 18 de dezembro de 2018. 
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Integrante Requisitante 

Nome: Gabriela Ventura da Silva Matrícula/SIAPE: 2505852 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

 

 

 
 

 

Gabriela Ventura da Silva  

Integrante Requisitante 

 
Mesquita, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridade Competente 

Nome: Maylta Brandão dos Anjos Matrícula/SIAPE: 1459370 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais 

e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou requisitante tenham 

se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente 

às demandas de negócio formuladas, os benefícios 
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pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

 

 

 
 

 

Maylta Brandão dos Anjos 
 Vistante 

Diretora Geral  Campus Avançado Mesquita 

 

Mesquita, 18 de dezembro de 2018. 

 



1 

 

 

 

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

 

1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I, art. 24, IN 05/2017) 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Realengo, faz-se 

necessária em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, marimbondos, 

traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, moscas, pernilongos, 

larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais sinantrópicos e etc., 

representando risco à saúde dos funcionários e alunos, bem como às atividades 

laborais do Campus. 

Em contrapartida, não foi verificada a necessidade da contratação de empresa 

para prestação de serviço de análise da qualidade de água, visto que a 

responsabilidade pela vigilância da qualidade desta é da CEDAE e da Secretaria 

Municipal de Saúde, segundo a Portaria N°. 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde. 

Quanto a solução alternativa de abastecimento de água (poço artesiano) 

presente nas dependências do Campus, a contratação justifica-se apenas após a 

implementação de sua utilização, conforme a mesma portaria supracitada. 

Entretanto, recomendamos que seja feito por parte da direção do Campus um 

minucioso estudo caso haja intenção da implantação de um sistema alternativo de 

abastecimento de água, pois a legislação não permite a liberação deste tipo de 

abastecimento em locais onde há distribuição pela rede de abastecimento público, 

exceto em casos emergenciais ou intermitência. 
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2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Foram utilizados no planejamento deste estudo os seguintes documentos: 

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 

● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

● Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

● Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 
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3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, art. 24, IN 05/2017) 

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as dependências 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus 

Realengo, de forma continuada em âmbito Estadual e Federal nos casos dos 

serviços eventuais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008, anexo I, os 

serviços continuados são: 

“XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: serviços cuja interrupção possa comprometer 

a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. ” 

Portanto, para efeito da futura contratação de serviço de dedetização, por ter 

potencial de comprometer a continuidade das atividades e ter extensão por além do 

exercício financeiro, são caracterizados como continuados. 

Prazo de duração do contrato: 
 

O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até sessenta 

meses por prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

3.1. Dos critérios de sustentabilidade 
 

3.1.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova 

que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, conforme art. 

8º do Decreto nº 7.746/2012. 

3.1.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 
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3.1.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN 

SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho 

de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; 

bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 

2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

3.1.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos. 

3.1.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização 

ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do 

Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. Caso 

o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, 

deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 

correspondente, sob as penas da lei. 

3.1.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na 

execução dos serviços deverão estar previamente registrados no 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, 

e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e 

legislação correlata. 

3.1.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 

esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

3.1.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens 

vazias, ou que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas 

e embalagens plásticas, e materiais que porventura forem utilizados 
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e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais 

conforme previsto na legislação e normas ambientais para o 

tratamento, armazenamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, 

produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro 

de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as instruções 

constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da Lei 

n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 

2002, e legislação correlata. 

3.1.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado 

do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder 

Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder 

Público e o setor produtivo. 

 
 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos 

ambientes acadêmicos e administrativos que compõem o IFRJ - Campus Realengo, 

com fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução. O controle 

de pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima mensal 

ou sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

4.1. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do método 

químico, aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma 

reinfestação. O resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento das 

pragas e vetores. 
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4.2. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os 

equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como 

dispor de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que têm 

infestado os vários setores do Campus. 

4.3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser 

fornecidos pela contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade com 

o disposto na NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de 

pragas que ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, abelhas 

e etc. 

4.4. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos 

dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 

em vigor. 

 

5 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) 

após a solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma equipe 

capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como para 

analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local antes da 

realização dos serviços será obrigatória. 

5.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar 

uma avaliação de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis 
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de gravidade da infestação na localidade, bem como a identificação da(s) espécie(s) 

infestantes. Deverá também identificar questões relativas a estrutura da construção, 

sua manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a 

contratada fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de 

dificuldade técnica não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou 

custo não previsto para execução das obrigações assumidas em razão do 

cumprimento do objeto desta licitação. 

5.4. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 

8:00h às 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de 

contrato e sem prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a 

presença humana, incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas. 

5.5. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar ao 

responsável pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem tomados e 

as medidas de primeiros socorros a serem realizadas em caso de intoxicações. 

5.6. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma 

objetiva que estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de 

controle de vetores e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de 

produtos saneantes domissanitários, as doses e concentrações dos produtos 

necessárias, a metodologia de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas 

durante a prestação do serviço. 

5.6.1.A contratada deverá entregar ao responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do serviço, em via escrita, assinada e com a 

identificação de seu estabelecimento, o plano de trabalho. 

5.6.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades 

estabelecido e apresentado pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.6.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de 

isolamento do local após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o 

prazo de quarentena por escrito no plano de trabalho. 

5.7. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, 

identificando questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, 

higienização e histórico sobre infestações anteriores. 
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5.8. Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o 

afastamento deverá ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, 

a empresa contratada também deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los 

ao lugar de origem. 

5.9. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade 

especificadas nos termos de sua proposta. 

5.9.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo 

componente do IFRJ - Campus Realengo aos produtos utilizados, será sinalizado à 

Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de forma a 

atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua utilização. 

5.10. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas 

instalações a presença de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando 

da aplicação do controle químico, o dever de realizar no estabelecimento 

procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, 

equipamentos e utensílios. 

5.10.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de 

serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de produtos 

desinfestantes. 

5.11. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas nos 

ambientes dos prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, prateleiras, 

rodapés, batentes de portas e janelas, caixas de gordura, caixas e quadros de luz, 

caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, banheiros, copas, portais, depósitos, 

estoques, e demais locais indicados pela Contratante. 

5.12. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo 

com a praga a ser combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.13. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga a 

ser combatida, a aplicação de métodos de desinsetização, desratização e 

descupinização sem cheiro. 

5.13.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de 

controle a fim de que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes que 

serão objeto da prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

5.14. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, 

deverá a Contratada realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de 
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modo a eliminar a possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.15. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do 

emprego de medidas corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que 

impeçam o acesso das mesmas. 

5.16. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, 

os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.17. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos 

e/ou roedores que aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos produtos 

deverá ser realizada pela empresa Contratada mediante pronto atendimento à 

solicitação por parte da fiscalização do contrato. 

5.18. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do 

serviço, o relatório de ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, 

devendo referido relatório estar assinado pelo Responsável Técnico e contendo o 

nome da contratante; o endereço da contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço 

executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); o nome e 

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

nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica 

(CEATOX) mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do 

serviço; a identificação da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, 

telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 

de validade. 

5.18.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de 

ocorrência detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as 

notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.19. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de 

serviço prestado, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, 

telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

5.20. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas 

vigentes no país que norteiam a realização do controle de pragas e vetores urbanos, 

cabendo observar, basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 
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6 - DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

6.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes 

ativos a serem utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às 

características dos locais em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se 

deseja exterminar, evitando-se o mínimo de contaminação e intoxicação tanto 

humana quanto animal. 

6.1.1. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior 

especificidade possível contra a praga de interesse, possuir um período prolongado 

de ação, não ter uma grande persistência do produto inativo no solo, não causar 

manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, serem incolores, não 

danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros em curto 

prazo de tempo após sua aplicação. 

6.1.2. Os produtos empregados deverão observar o disposto na 

Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 

6.2. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

6.3. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às 

normas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a utilizar 

raticidas que evitem a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos demais 

animais de sangue quente. 

6.3.1. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia 

(ANTU), anidrido arsenioso, estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, 

monofluoroacetato, monofluoroacetamida, sais de bário e sais de tálio. 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

● Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC 

ANVISA nº 52/2009 e os produtos utilizados deverão atender as normas 

contidas na presente resolução e não causarem manchas. Ademais, os 

produtos e serviços devem estar também em consonância a IN 01/2010 

do MPOG e serem inofensivos ao meio ambiente e não tóxicos aos 

seres humanos. 
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6.3.2. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que 

serão colocados em locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o 

produto a ser utilizado deverá ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a morte 

e o ressecamento do animal, sem deixar odor. 

6.4. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta 

e/ou indiretamente sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto aplicado 

e as diferentes reações fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas técnicas de 

aplicação que não ocasionem a morte e o controle das pragas. 

6.5. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e dentro 

do prazo de validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês contando 

da data de aplicação) somente podendo ser abertos no local de sua aplicação, 

mediante a presença do responsável pela Contratada e do fiscal da Contratante. 

6.6. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente podem ser utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda 

restrita a empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados junto 

ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério da Saúde. 

6.6.1. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos 

produtos desinfestantes, todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de 

produtos saneantes domissanitários. 

6.7. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários 

de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

 

7 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Definição Unidade Área 

Campus Realengo (Área construída) m2 7.079,00 

Área pavimentada, pátios de passeio e de 
calçamento com área verde. 

m² 4.093,07 
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Total m2 7.893.07 

Estimativa anual (12x o total) m² 94.716,84 

 

 

 
 

8 - DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A área construída e pavimentada do Campus Realengo é de aproximadamente 

7.893,07 m². A área foi estimada através de medição direta e documentos comprobatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Estimativa 

A pesquisa de preços foi elaborada conforme a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 

2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art 2º, inciso I, que prevê: “A pesquisa 

de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de Preços, 

disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br ” 

Especificação Objeto Unidade Área Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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    (R$) (R$) 

 Campus 
Realengo (Área 
construída) 

    

  
m2 3.800 

 
2.204,00 

Contratação de      

empresa 
     

Quadra m² 4.093,07              
2.373,99 

especializada na 
prestação de 0,58 

serviços de  

controle de  

pragas e vetores  

urbanos através  

Área Total m2 7.893,07 4.577,98 
de dedetização  

(desinsetização,  

desratização e 
descupinização) 

 

ESTIMATIVA 
ANUAL 

(12x) 

 
m2 

 
94.716,84 

  
54.935,77 

 

O custo total máximo estimado para 12 meses é de R$ 54.935,77 (Cinquenta e quatro 

mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), que corresponde ao 

valor total, R$ 4.577,98 (Quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e oito 

centavos) multiplicado por 12 (doze) vezes de prestação dos serviços a serem contratados, 

sendo prevista a aplicação/manutenção minimamente mensal ou sob demanda dos mesmos. 

O preço ofertado deve incluir todo e qualquer custo, inclusive despesas indiretas e impostos, 

que por ventura venham a incidir sobre o objeto desta contratação. 
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10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO 

 

Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das 

necessidades do IFRJ – Campus Realengo, visto que o controle de pragas e vetores 

urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima mensal e/ou sob demanda, 

conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta 

contratação visa controlar os gastos por meio de empresa especializada de forma 

parcelada sob demanda. 
É importante destacar que só serão pagas as despesas efetivamente 

adquiridas no decorrer do uso do contrato, não gerando obrigação de pagamento de 

nenhum tipo por serviços não prestados. 
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11 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após estudos elaborados, a equipe constatou que existe viabilidade da 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização 

(Desinsetização / Descupinização / Desratização), visto que existe uma 

necessidade do controle de pragas e vetores urbanos do Campus Realengo. 

 

 

 

 
 

12 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrantes Técnicos e Administrativos 

 
Nome: Tiago Gonçalves Guerra 

 

 
Matrícula/SIAPE: 1864444 

 
Nome: Saulo Iris Nascimento de Oliveira 

 

Matrícula/SIAPE: 1734337 

 
Nome: Rodrigo Figueiredo Marques 

 

Matrícula/SIAPE: 2294969 

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa 

nº 5/2017 – bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao 

cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2018. 
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Integrante Requisitante 

Nome: Danillo Andrade Motta de Souza Matrícula/SIAPE: 2.078.892 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

 

 

 
 

 

Danillo Andrade Motta 

de Souza 

 Integrante 

Requisitante 

 
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Autoridade Competente 

 
Nome: Elisa Suzana Carneiro Pôças 

 

 

Matrícula/SIAPE: 1545949 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais 

e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou requisitante tenham 

se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente 

às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os 

custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos 

envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o fornecimento de 

todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

 

 
 

 

Autoridade Competente 

Rio de Janeiro,  de  de 2018. 
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

 

1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I, art. 24, IN 05/2017) 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus São  Gonçalo, faz-se 

necessária em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, marimbondos, 

traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, moscas, 

pernilongos, larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais 

sinantrópicos e etc., representando risco à saúde dos funcionários e alunos, bem 

como às atividades laborais do Campus. 
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2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Foram utilizados no planejamento deste estudo os seguintes documentos: 

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 

● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

● Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

● Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 
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3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, art. 24, IN 05/2017) 

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as 

dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro – Campus São Gonçalo, de forma continuada em âmbito Estadual e 

Federal nos casos dos serviços eventuais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008, anexo I, os 

serviços continuados são: 

“XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: serviços cuja interrupção possa 

comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de 

contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. ” 

Portanto, para efeito da futura contratação de serviço de dedetização, por ter 

potencial de comprometer a continuidade das atividades e ter extensão por além do 

exercício financeiro, são caracterizados como continuados. 

Prazo de duração do contrato: 
 

O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até 

sessenta meses por prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

3.1. Dos critérios de sustentabilidade 
 

3.1.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de 

prova que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, 

conforme art. 8º do Decreto nº 7.746/2012. 

3.1.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente 

sustentáveis, atendendo a IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 

5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a referida 

instrução. 
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3.1.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN 

SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho 

de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 

2009; bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro 

de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

3.1.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos. 

3.1.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização 

ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do 

Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. 

Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de 

dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou 

declaração correspondente, sob as penas da lei. 

3.1.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na 

execução dos serviços deverão estar previamente registrados no 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 

1989, e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 

2002, e legislação correlata. 

3.1.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013, só será admitida a oferta de produto cujo 

fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. 

3.1.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens 

vazias, ou que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas 

e embalagens plásticas, e materiais que porventura forem utilizados 
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e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais 

conforme previsto na legislação e normas ambientais para o 

tratamento, armazenamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do 

registro, produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento 

ou centro de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as 

instruções constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, 

inciso I, da Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do 

Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata. 

3.1.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado 

do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder 

Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder 

Público e o setor produtivo. 

 
 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos 

ambientes acadêmicos e administrativos que compõem o IFRJ - Campus São 

Gonçalo, com fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução. 

O controle de pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade 

mínima trimestral ou sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC 

Nº 52/2009 ANVISA. 

4.1. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do 

método químico, aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma 

reinfestação. O resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento 

das pragas e vetores. 
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4.2. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os 

equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como 

dispor de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que 

têm infestado os vários setores do Campus. 

4.3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser 

fornecidos pela contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade 

com o disposto na NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de 

pragas que ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, 

abelhas e etc. 

4.4. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos 

básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor. 

 

5 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) 

após a solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma 

equipe capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como 

para analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local 

antes da realização dos serviços será obrigatória. 

5.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar 

uma avaliação de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis 
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de gravidade da infestação na localidade, bem como a identificação da(s) 

espécie(s) infestantes. Deverá também identificar questões relativas a estrutura da 

construção, sua manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a 

contratada fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de 

dificuldade técnica não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou 

custo não previsto para execução das obrigações assumidas em razão do 

cumprimento do objeto desta licitação. 

5.4. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 

8:00h às 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de 

contrato e sem prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a 

presença humana, incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas. 

5.5. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar 

ao responsável pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem 

tomados e as medidas de primeiros socorros a serem realizadas em caso de 

intoxicações. 

5.6. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma 

objetiva que estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de 

controle de vetores e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de 

produtos saneantes domissanitários, as doses e concentrações dos produtos 

necessárias, a metodologia de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas 

durante a prestação do serviço. 

5.6.1.A contratada deverá entregar ao responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do serviço, em via escrita, assinada e com a 

identificação de seu estabelecimento, o plano de trabalho. 

5.6.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades 

estabelecido e apresentado pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.6.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de 

isolamento do local após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o 

prazo de quarentena por escrito no plano de trabalho. 

5.7. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, 

identificando questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, 

higienização e histórico sobre infestações anteriores. 
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5.8. Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o 

afastamento deverá ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, 

a empresa contratada também deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los 

ao lugar de origem. 

5.9. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade 

especificadas nos termos de sua proposta. 

5.9.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo 

componente do IFRJ - Campus São Gonçalo aos produtos utilizados, será 

sinalizado à Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de 

forma a atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua utilização. 

5.10. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas 

instalações a presença de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando 

da aplicação do controle químico, o dever de realizar no estabelecimento 

procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, 

equipamentos e utensílios. 

5.10.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de 

serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de 

produtos desinfestantes. 

5.11. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas 

nos ambientes dos prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, 

prateleiras, rodapés, batentes de portas e janelas, caixas de gordura, caixas e 

quadros de luz, caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, banheiros, copas, 

portais, depósitos, estoques, e demais locais indicados pela Contratante. 

5.12. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo 

com a praga a ser combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.13. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga 

a ser combatida, a aplicação de métodos de desinsetização, desratização e 

descupinização sem cheiro. 

5.13.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de 

controle a fim de que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes 

que serão objeto da prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

5.14. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, 

deverá a Contratada realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de 
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modo a eliminar a possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.15. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do 

emprego de medidas corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que 

impeçam o acesso das mesmas. 

5.16. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, 

os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.17. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos 

e/ou roedores que aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos 

produtos deverá ser realizada pela empresa Contratada mediante pronto 

atendimento à solicitação por parte da fiscalização do contrato. 

5.18. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do 

serviço, o relatório de ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, 

devendo referido relatório estar assinado pelo Responsável Técnico e contendo o 

nome da contratante; o endereço da contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço 

executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); o nome e 

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

nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica 

(CEATOX) mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do 

serviço; a identificação da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, 

telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 

de validade. 

5.18.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de 

ocorrência detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as 

notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.19. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de 

serviço prestado, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, 

telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

5.20. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas 

vigentes no país que norteiam a realização do controle de pragas e vetores 

urbanos, cabendo observar, basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 
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6 - DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

6.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes 

ativos a serem utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às 

características dos locais em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se 

deseja exterminar, evitando-se o mínimo de contaminação e intoxicação tanto 

humana quanto animal. 

6.1.1. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior 

especificidade possível contra a praga de interesse, possuir um período prolongado 

de ação, não ter uma grande persistência do produto inativo no solo, não causar 

manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, serem incolores, não 

danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros em curto 

prazo de tempo após sua aplicação. 

6.1.2. Os produtos empregados deverão observar o disposto na 

Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 

6.2. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

6.3. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às 

normas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a 

utilizar raticidas que evitem a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos 

demais animais de sangue quente. 

6.3.1. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia 

(ANTU), anidrido arsenioso, estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, 

monofluoroacetato, monofluoroacetamida, sais de bário e sais de tálio. 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

● Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC 

ANVISA nº 52/2009 e os produtos utilizados deverão atender as 

normas contidas na presente resolução e não causarem manchas. 

Ademais, os produtos e serviços devem estar também em 

consonância a IN 01/2010 do MPOG e serem inofensivos ao meio 

ambiente e não tóxicos aos seres humanos. 
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6.3.2. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que 

serão colocados em locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o 

produto a ser utilizado deverá ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a 

morte e o ressecamento do animal, sem deixar odor. 

6.4. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta 

e/ou indiretamente sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto 

aplicado e as diferentes reações fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas 

técnicas de aplicação que não ocasionem a morte e o controle das pragas. 

6.5. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e 

dentro do prazo de validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês 

contando da data de aplicação) somente podendo ser abertos no local de sua 

aplicação, mediante a presença do responsável pela Contratada e do fiscal da 

Contratante. 

6.6. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente podem ser utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda 

restrita a empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados 

junto ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério da Saúde. 

6.6.1. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos 

produtos desinfestantes, todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de 

produtos saneantes domissanitários. 

6.7. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 
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ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Definição Campus São Gonçalo Unidade Área 

Prédio principal Neusa Brizola m2 4.906,87 

Anexo Neusa Brizola m² 382,82 

Prédio principal Willy Brandt m2 4.906,87 

Quadra Willy Brandt m2 1.153,67 

Piscina Willy Brandt m2 679,20 

Anexo Willy Brandt m2 382,82 

Área não construída m2 12.487,75 

Total m2 24.900,00 

Estimativa anual (4x o total) m² 99.600,00 
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8 - DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A área total do Campus São Gonçalo é de aproximadamente 24.900,00 m², que se 

refere a soma das áreas construídas e não construídas dos dois CIEPs que compõem o  

Campus. A área foi estimada através de medição direta, realizada pelo setor de 

Engenharia do IFRJ  com base em projetos de engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Estimativa 

A pesquisa de preços foi elaborada conforme a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril 

de 2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art 2º, inciso I, que prevê: “A 

pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de 

Preços, disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br ” 

Especificação Objeto Unidade Área Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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    (R$) (R$) 

 

Prédio principal 

Neusa Brizola 
m2 4.906,87 

  

  

2.845,98 

Contratação de 
empresa 

especializada na 
prestação de 

serviços de 
controle de 

pragas e vetores 
urbanos através 

de dedetização 
(desinsetização, 

desratização e 
descupinização) 

 

 

Anexo Neusa 

Brizola 
m² 382,82 222,04 

0,58 

Prédio principal 

Willy Brandt 
m2 4.906,87 2.845,98 

Quadra Willy 

Brandt 
m2 1.153,67 669,13 

Piscina Willy 

Brandt 
m2 679,20 393,94 

Anexo Willy 

Brandt 
m2 382,82 222,04 

Área não 

construída 
m2 12.487,75 7.242,90 

Total m2 24.900,00 14.442,00 

Estimativa 

anual 
m² 99.600,00 57.768,00 

 

O custo total máximo estimado para 12 meses é de R$ 57.768,00 (cinquenta e sete 

mil, setecentos e sessenta e oito reais), que corresponde ao valor total, R$ 14.442,00 

(quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) multiplicado por 4 (quatro) vezes de 

prestação dos serviços a serem contratados, sendo prevista a aplicação/manutenção 

minimamente trimestral ou sob demanda dos mesmos. O preço ofertado deve incluir todo e 

qualquer custo, inclusive despesas indiretas e impostos, que por ventura venham a incidir 

sobre o objeto desta 

contratação. 
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10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO 

 

Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das 

necessidades do IFRJ – Campus São Gonçalo, visto que o controle de pragas e 

vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima trimestral e/ou sob 

demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta 

contratação visa controlar os gastos por meio de empresa especializada de forma 

parcelada sob demanda. 
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11 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após estudos elaborados, a equipe constatou que existe viabilidade da 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização 

(Desinsetização / Descupinização / Desratização), visto que existe uma 

necessidade do controle de pragas e vetores urbanos do Campus São Gonçalo. 

 

 

 

 
 

12 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrantes Técnicos e Administrativos 

Nome: VINÍCIUS MAIA VIEIRA Matrícula/SIAPE: 1720251 

Nome: SAMUEL LOPES MARTINS Matrícula/SIAPE: 1986149 

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução 

Normativa nº 5/2017 – bem como em conformidade com os requisitos técnicos 

necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, 

atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios 

pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

São Gonçalo, 19 de dezembro de 2018. 

É importante destacar que só serão pagas as despesas efetivamente 

adquiridas no decorrer do uso do contrato, não gerando obrigação de pagamento de 

nenhum tipo por serviços não prestados. 
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Integrante Requisitante 

Nome: SAMUEL LOPES MARTINS Matrícula/SIAPE: 1986149 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos 

são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

 

 
 

 

SAMUEL LOPES 

MARTINS 

1986149 

Integrante Requisitante 

 
São Gonçalo, 19 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Autoridade Competente 

Nome: TIAGO GIANNERINI DA COSTA Matrícula/SIAPE: 2453767 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, 

operacionais e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou 

requisitante tenham se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, 

atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios 
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pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

 

 

 
 

 

TIAGO GIANNERINI DA COSTA 

2453767 

Autoridade Competente 

 

São Gonçalo,  __de  ___de 2018. 
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

 

1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I, art. 24, IN 05/2017) 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Volta Redonda, faz-se 

necessária em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, marimbondos, 

traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, moscas, pernilongos, 

larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais sinantrópicos e etc., 

representando risco à saúde dos funcionários e alunos, bem como às atividades 

laborais do Campus. 

Em contrapartida, não foi verificada a necessidade da contratação de empresa 

para prestação de serviço de análise da qualidade de água, visto que a 

responsabilidade pela vigilância da qualidade desta é do SAAE e da Secretaria 

Municipal de Saúde, segundo a Portaria N°. 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde. 
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2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Foram utilizados no planejamento deste estudo os seguintes documentos: 

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 

● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

● Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

● Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 



3 

 

 

 

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, art. 24, IN 05/2017) 

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as dependências 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus 

Volta Redonda, de forma continuada em âmbito Estadual e Federal nos casos dos 

serviços eventuais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008, anexo I, os 

serviços continuados são: 

“XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: serviços cuja interrupção possa comprometer 

a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. ” 

Portanto, para efeito da futura contratação de serviço de dedetização, por ter 

potencial de comprometer a continuidade das atividades e ter extensão por além do 

exercício financeiro, são caracterizados como continuados. 

Prazo de duração do contrato: 
 

O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até sessenta 

meses por prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

3.1. Dos critérios de sustentabilidade 
 

3.1.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova 

que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, conforme art. 

8º do Decreto nº 7.746/2012. 

3.1.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 
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3.1.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN 

SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho 

de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; 

bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 

2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

3.1.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos. 

3.1.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização 

ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do 

Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. Caso 

o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, 

deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 

correspondente, sob as penas da lei. 

3.1.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na 

execução dos serviços deverão estar previamente registrados no 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, 

e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e 

legislação correlata. 

3.1.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 

esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

3.1.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens 

vazias, ou que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas 

e embalagens plásticas, e materiais que porventura forem utilizados 
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e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais 

conforme previsto na legislação e normas ambientais para o 

tratamento, armazenamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, 

produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro 

de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as instruções 

constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da Lei 

n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 

2002, e legislação correlata. 

3.1.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado 

do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder 

Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder 

Público e o setor produtivo. 

 
 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos 

ambientes acadêmicos e administrativos que compõem o IFRJ - Campus Volta 

Redonda, com fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução. 

O controle de pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima 

mensal ou sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 

ANVISA. 

4.1. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do método 

químico, aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma 

reinfestação. O resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento das 

pragas e vetores. 
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4.2. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os 

equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como 

dispor de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que têm 

infestado os vários setores do Campus. 

4.3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser 

fornecidos pela contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade com 

o disposto na NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de 

pragas que ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, abelhas 

e etc. 

4.4. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos 

dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 

em vigor. 

 

5 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) 

após a solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma equipe 

capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como para 

analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local antes da 

realização dos serviços será obrigatória. 

5.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar 

uma avaliação de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis 
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de gravidade da infestação na localidade, bem como a identificação da(s) espécie(s) 

infestantes. Deverá também identificar questões relativas a estrutura da construção, 

sua manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a 

contratada fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de 

dificuldade técnica não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou 

custo não previsto para execução das obrigações assumidas em razão do 

cumprimento do objeto desta licitação. 

5.4. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 

8:00h às 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de 

contrato e sem prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a 

presença humana, incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas. 

5.5. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar ao 

responsável pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem tomados e 

as medidas de primeiros socorros a serem realizadas em caso de intoxicações. 

5.6. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma 

objetiva que estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de 

controle de vetores e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de 

produtos saneantes domissanitários, as doses e concentrações dos produtos 

necessárias, a metodologia de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas 

durante a prestação do serviço. 

5.6.1.A contratada deverá entregar ao responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do serviço, em via escrita, assinada e com a 

identificação de seu estabelecimento, o plano de trabalho. 

5.6.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades 

estabelecido e apresentado pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.6.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de 

isolamento do local após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o 

prazo de quarentena por escrito no plano de trabalho. 

5.7. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, 

identificando questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, 

higienização e histórico sobre infestações anteriores. 
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5.8. Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o 

afastamento deverá ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, 

a empresa contratada também deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los 

ao lugar de origem. 

5.9. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade 

especificadas nos termos de sua proposta. 

5.9.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo 

componente do IFRJ - Campus Volta Redonda aos produtos utilizados, será 

sinalizado à Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de 

forma a atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua utilização. 

5.10. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas 

instalações a presença de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando 

da aplicação do controle químico, o dever de realizar no estabelecimento 

procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, 

equipamentos e utensílios. 

5.10.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de 

serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de produtos 

desinfestantes. 

5.11. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas nos 

ambientes dos prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, prateleiras, 

rodapés, batentes de portas e janelas, caixas de gordura, caixas e quadros de luz, 

caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, banheiros, copas, portais, depósitos, 

estoques, e demais locais indicados pela Contratante. 

5.12. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo 

com a praga a ser combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.13. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga a 

ser combatida, a aplicação de métodos de desinsetização, desratização e 

descupinização sem cheiro. 

5.13.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de 

controle a fim de que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes que 

serão objeto da prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

5.14. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, 

deverá a Contratada realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de 
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modo a eliminar a possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.15. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do 

emprego de medidas corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que 

impeçam o acesso das mesmas. 

5.16. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, 

os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.17. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos 

e/ou roedores que aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos produtos 

deverá ser realizada pela empresa Contratada mediante pronto atendimento à 

solicitação por parte da fiscalização do contrato. 

5.18. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do 

serviço, o relatório de ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, 

devendo referido relatório estar assinado pelo Responsável Técnico e contendo o 

nome da contratante; o endereço da contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço 

executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); o nome e 

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

nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica 

(CEATOX) mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do 

serviço; a identificação da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, 

telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 

de validade. 

5.18.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de 

ocorrência detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as 

notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.19. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de 

serviço prestado, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, 

telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

5.20. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas 

vigentes no país que norteiam a realização do controle de pragas e vetores urbanos, 

cabendo observar, basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 
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6 - DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

6.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes 

ativos a serem utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às 

características dos locais em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se 

deseja exterminar, evitando-se o mínimo de contaminação e intoxicação tanto 

humana quanto animal. 

6.1.1. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior 

especificidade possível contra a praga de interesse, possuir um período prolongado 

de ação, não ter uma grande persistência do produto inativo no solo, não causar 

manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, serem incolores, não 

danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros em curto 

prazo de tempo após sua aplicação. 

6.1.2. Os produtos empregados deverão observar o disposto na 

Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 

6.2. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

6.3. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às 

normas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a utilizar 

raticidas que evitem a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos demais 

animais de sangue quente. 

6.3.1. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia 

(ANTU), anidrido arsenioso, estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, 

monofluoroacetato, monofluoroacetamida, sais de bário e sais de tálio. 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

● Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC 

ANVISA nº 52/2009 e os produtos utilizados deverão atender as normas 

contidas na presente resolução e não causarem manchas. Ademais, os 

produtos e serviços devem estar também em consonância a IN 01/2010 

do MPOG e serem inofensivos ao meio ambiente e não tóxicos aos 

seres humanos. 
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6.3.2. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que 

serão colocados em locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o 

produto a ser utilizado deverá ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a morte 

e o ressecamento do animal, sem deixar odor. 

6.4. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta 

e/ou indiretamente sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto aplicado 

e as diferentes reações fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas técnicas de 

aplicação que não ocasionem a morte e o controle das pragas. 

6.5. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e dentro 

do prazo de validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês contando 

da data de aplicação) somente podendo ser abertos no local de sua aplicação, 

mediante a presença do responsável pela Contratada e do fiscal da Contratante. 

6.6. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente podem ser utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda 

restrita a empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados junto 

ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério da Saúde. 

6.6.1. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos 

produtos desinfestantes, todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de 

produtos saneantes domissanitários. 

6.7. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários 

de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

 

7 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Definição Unidade Área 

Campus Volta Redonda (Área total do Campus) m2 7.566,24 

Total m2 7.566,24 

Estimativa anual (12x o total) m² 90.794,88 
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8 - DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A área total do Campus Volta Redonda é de aproximadamente 7.566,24 m², que se 

refere a soma da área dos 2 andares (Prédio Principal),  duas quadras, as salas que se 

estendem do Gabinete das Direções até a sala dos Professores e que faz intercessão do 

corredro dos laboratórios à cantina, da cantina a secretaria acadêmica, do laboratório de 

eletrotécnica até a Prefeitura do Campus e também do corredor próximo às quadras que 

compreendem laboratório de Química e outros laboratório e a sala da Secretaria Acadêmica, 

A área foi estimada através de medição direta, consulta também o projeto de expansão do 

campus. 

 

 
 

9 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Estimativa 

A pesquisa de preços foi elaborada conforme a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 

2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art 2º, inciso I, que prevê: “A pesquisa 

de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de Preços, 

disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br ” 

Especificação Objeto Unidade Área Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

    (R$) (R$) 

Contratação de 
empresa 

especializada na 
prestação de 
serviços de 
controle de 

pragas e vetores 
urbanos através 
de dedetização 
(desinsetização, 
desratização e  

descupinização) 

Campus 

Volta 
Redonda 

(área total) 

    

m2 7.566,24 

 

4.388,42 

 

 

0,58 

 

 

 

 

Área Total m2 7.566,24 4.388,42 
 

 
 

ESTIMATIVA 
ANUAL 

(12x) 

 
m2 

 
90.794,88 

 52.661,04 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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O custo total máximo estimado para 12 meses é de R$ 52.661,04 (cinquenta e dois mil, 

seiscentos e sessenta e um reais e quatro centavos), que corresponde ao valor total, R$ 

4388,42 (Quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) multiplicado 

por 12 (doze) vezes de prestação dos serviços a serem contratados, sendo prevista a 

aplicação/manutenção minimamente mensal ou sob demanda dos mesmos. O preço ofertado 

deve incluir todo e qualquer custo, inclusive despesas indiretas e impostos, que por ventura 

venham a incidir sobre o objeto desta contratação. 

 

 

 
 

10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO 

 

Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das 

necessidades do IFRJ – Campus Volta Redonda, visto que o controle de pragas e 

vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima mensal e/ou sob 

demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta 

contratação visa controlar os gastos por meio de empresa especializada de forma 

parcelada sob demanda. 

 
 

 

 

11 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após estudos elaborados, a equipe constatou que existe viabilidade da 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização 

(Desinsetização / Descupinização / Desratização), visto que existe uma 

necessidade do controle de pragas e vetores urbanos do Campus Volta Redonda. 

 

 
 

12 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrantes Técnicos e Administrativos 

Nome: Douglas Lacerda Carvalho Matrícula/SIAPE: 2133164 

É importante destacar que só serão pagas as despesas efetivamente 

adquiridas no decorrer do uso do contrato, não gerando obrigação de pagamento de 

nenhum tipo por serviços não prestados. 
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Nome: Caio Guimarães Soares Matrícula/SIAPE: 1972030 

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa 

nº 5/2017 – bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao 

cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

Volta Redonda, 20 de dezembro de 2018. 

Integrante Requisitante 

Nome: Maxmiller Silva Laviola Matrícula/SIAPE: 1977044 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento 

de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

 

 

 
 

 

Integrante Requisitante 

Volta Redonda, 20 de setembro de 2018. 
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Autoridade Competente 

Nome: André Augusto Isnard Matrícula/SIAPE: 1650287 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais 

e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou requisitante tenham 

se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente 

às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os 

custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos 

envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o fornecimento de 

todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

 
 

Autoridade Competente 

Volta Redonda, 20 de dezembro de  2018. 
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

 

1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I, art. 24, IN 05/2017) 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Avançado Resende, 

faz-se necessária em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, 

marimbondos, traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, 

moscas, pernilongos, larvas de mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais 

sinantrópicos e etc., representando risco à saúde dos funcionários e alunos, bem 

como às atividades laborais do Campus. 

Em contrapartida, não foi verificada a necessidade da contratação de empresa 

para prestação de serviço de análise da qualidade de água, visto que a 

responsabilidade pela vigilância da qualidade desta é da CEDAE e da Secretaria 

Municipal de Saúde, segundo a Portaria N°. 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde. 

Quanto a solução alternativa de abastecimento de água (poço artesiano) 

presente nas dependências do Campus, a contratação justifica-se apenas após a 

implementação de sua utilização, conforme a mesma portaria supracitada. 

Entretanto, recomendamos que seja feito por parte da direção do Campus um 

minucioso estudo caso haja intenção da implantação de um sistema alternativo de 

abastecimento de água, pois a legislação não permite a liberação deste tipo de 

abastecimento em locais onde há distribuição pela rede de abastecimento público, 

exceto em casos emergenciais ou intermitência. 
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2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Foram utilizados no planejamento deste estudo os seguintes documentos: 

● Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

● Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Anexo I, item XXI 

● Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005 

● Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 

● Resolução - RDC ANVISA Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 

● Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003 

● Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 

● Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

● Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 

● Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013 

● Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

● Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 

● Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

● NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 

● Manual do Controle de Pragas da Prefeitura Municipal de Campinas 

● Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

● Painel de Preços 

● Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU 
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3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, art. 24, IN 05/2017) 

A prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 

dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as 

dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro – Campus Avançado Resende, de forma continuada em âmbito Estadual 

e Federal nos casos dos serviços eventuais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008, anexo I, os 

serviços continuados são: 

“XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: serviços cuja interrupção possa 

comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de 

contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. ” 

Portanto, para efeito da futura contratação de serviço de dedetização, por ter 

potencial de comprometer a continuidade das atividades e ter extensão por além do 

exercício financeiro, são caracterizados como continuados. 

Prazo de duração do contrato: 
 

O contrato terá duração de no máximo 12 meses, prorrogáveis por até 

sessenta meses por prazos de igual período, com base no Art. 57. Inciso II da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

3.1. Dos critérios de sustentabilidade 
 

3.1.1. A contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de 

prova que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências, 

conforme art. 8º do Decreto nº 7.746/2012. 

3.1.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente 

sustentáveis, atendendo a IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 

5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a referida 

instrução. 
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3.1.3. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da IN 

SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho 

de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 

2009; bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro 

de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

3.1.4. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos. 

3.1.5. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização 

ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 

7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do 

Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. 

Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de 

dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou 

declaração correspondente, sob as penas da lei. 

3.1.6. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na 

execução dos serviços deverão estar previamente registrados no 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 

1989, e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 

2002, e legislação correlata. 

3.1.7. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013, só será admitida a oferta de produto cujo 

fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. 

3.1.8. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens 

vazias, ou que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas 

e embalagens plásticas, e materiais que porventura forem utilizados 
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e transformados em lixo, mediante comprovante de recebimento, 

sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses materiais 

conforme previsto na legislação e normas ambientais para o 

tratamento, armazenamento, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do 

registro, produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento 

ou centro de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as 

instruções constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, 

inciso I, da Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do 

Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata. 

3.1.9. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado 

do Rio de Janeiro, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder 

Público, ou acordo setorial ou termo de compromisso entre o Poder 

Público e o setor produtivo. 

 
 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos 

ambientes acadêmicos e administrativos que compõem o IFRJ - Campus 

Paracambi, com fornecimento de todos os materiais necessários para sua 

execução. O controle de pragas e vetores urbanos deve ser realizado com 

periodicidade mínima mensal ou sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 

4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

4.1. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do 

método químico, aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma 

reinfestação. O resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento 

das pragas e vetores. 
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4.2. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os 

equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como 

dispor de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que 

têm infestado os vários setores do Campus. 

4.3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser 

fornecidos pela contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade 

com o disposto na NR 6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho, sendo indispensáveis os seguintes itens: 

● Botas; 

● Luvas; 

● Calça; 

● Camisa; 

● Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

● Protetor ocular (olhos); 

● Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de 

pragas que ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, 

abelhas e etc. 

4.4. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos 

básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor. 

 

5 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) 

após a solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma 

equipe capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como 

para analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local 

antes da realização dos serviços será obrigatória. 

5.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar 

uma avaliação de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis 
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de gravidade da infestação na localidade, bem como a identificação da(s) 

espécie(s) infestantes. Deverá também identificar questões relativas a estrutura da 

construção, sua manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a 

contratada fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de 

dificuldade técnica não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou 

custo não previsto para execução das obrigações assumidas em razão do 

cumprimento do objeto desta licitação. 

5.4. A execução dos serviços deve ser realizada durante o expediente de 

8:00h às 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de 

contrato e sem prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a 

presença humana, incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas. 

5.5. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar 

ao responsável pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem 

tomados e as medidas de primeiros socorros a serem realizadas em caso de 

intoxicações. 

5.6. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma 

objetiva que estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de 

controle de vetores e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de 

produtos saneantes domissanitários, as doses e concentrações dos produtos 

necessárias, a metodologia de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas 

durante a prestação do serviço. 

5.6.1.A contratada deverá entregar ao responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do serviço, em via escrita, assinada e com a 

identificação de seu estabelecimento, o plano de trabalho. 

5.6.2. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades 

estabelecido e apresentado pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.6.3. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de 

isolamento do local após a prestação do serviço, deverá a contratada informar o 

prazo de quarentena por escrito no plano de trabalho. 

5.7. A Contratada deverá realizar um levantamento sobre o local de controle, 

identificando questões relativas à estrutura da construção, sua manutenção, 

higienização e histórico sobre infestações anteriores. 
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5.8. Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o 

afastamento deverá ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, 

a empresa contratada também deverá, após a aplicação dos produtos, devolvê-los 

ao lugar de origem. 

5.9. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade 

especificadas nos termos de sua proposta. 

5.9.1. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo 

componente do IFRJ - Campus Paracambi aos produtos utilizados, será sinalizado 

à Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos dos mesmos de forma a 

atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua utilização. 

5.10. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas 

instalações a presença de estoque de alimentos e existência de refeitórios, quando 

da aplicação do controle químico, o dever de realizar no estabelecimento 

procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, 

equipamentos e utensílios. 

5.10.1. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de 

serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de 

produtos desinfestantes. 

5.11. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas 

nos ambientes dos prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, 

prateleiras, rodapés, batentes de portas e janelas, caixas de gordura, caixas e 

quadros de luz, caixas de esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, banheiros, copas, 

portais, depósitos, estoques, e demais locais indicados pela Contratante. 

5.12. O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo 

com a praga a ser combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.13. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga 

a ser combatida, a aplicação de métodos de desinsetização, desratização e 

descupinização sem cheiro. 

5.13.1. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de 

controle a fim de que seja garantida total segurança aos usuários dos ambientes 

que serão objeto da prestação, bem como para a garantia dos serviços. 

5.14. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, 

deverá a Contratada realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de 
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modo a eliminar a possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.15. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do 

emprego de medidas corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que 

impeçam o acesso das mesmas. 

5.16. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, 

os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.17. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos 

e/ou roedores que aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos 

produtos deverá ser realizada pela empresa Contratada mediante pronto 

atendimento à solicitação por parte da fiscalização do contrato. 

5.18. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do 

serviço, o relatório de ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, 

devendo referido relatório estar assinado pelo Responsável Técnico e contendo o 

nome da contratante; o endereço da contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço 

executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); o nome e 

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

nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica 

(CEATOX) mais próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do 

serviço; a identificação da Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, 

telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos 

de validade. 

5.18.1. A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de 

ocorrência detalhando os serviços efetivamente executados juntamente com as 

notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.19. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de 

serviço prestado, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, 

telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

5.20. Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas 

vigentes no país que norteiam a realização do controle de pragas e vetores 

urbanos, cabendo observar, basicamente, dentre elas: 

● Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 
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6 - DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

6.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes 

ativos a serem utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às 

características dos locais em que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se 

deseja exterminar, evitando-se o mínimo de contaminação e intoxicação tanto 

humana quanto animal. 

6.1.1. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior 

especificidade possível contra a praga de interesse, possuir um período prolongado 

de ação, não ter uma grande persistência do produto inativo no solo, não causar 

manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, serem incolores, não 

danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros em curto 

prazo de tempo após sua aplicação. 

6.1.2. Os produtos empregados deverão observar o disposto na 

Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 

6.2. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

6.3. A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às 

normas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a 

utilizar raticidas que evitem a putrefação de roedores e que sejam inócuos aos 

demais animais de sangue quente. 

6.3.1. Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia 

(ANTU), anidrido arsenioso, estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, 

monofluoroacetato, monofluoroacetamida, sais de bário e sais de tálio. 

● IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

● Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC 

ANVISA nº 52/2009 e os produtos utilizados deverão atender as 

normas contidas na presente resolução e não causarem manchas. 

Ademais, os produtos e serviços devem estar também em 

consonância a IN 01/2010 do MPOG e serem inofensivos ao meio 

ambiente e não tóxicos aos seres humanos. 
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6.3.2. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que 

serão colocados em locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o 

produto a ser utilizado deverá ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a 

morte e o ressecamento do animal, sem deixar odor. 

6.4. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta 

e/ou indiretamente sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto 

aplicado e as diferentes reações fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas 

técnicas de aplicação que não ocasionem a morte e o controle das pragas. 

6.5. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e 

dentro do prazo de validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês 

contando da data de aplicação) somente podendo ser abertos no local de sua 

aplicação, mediante a presença do responsável pela Contratada e do fiscal da 

Contratante. 

6.6. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente podem ser utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda 

restrita a empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados 

junto ao(s) órgão(s) competente(s) do Ministério da Saúde. 

6.6.1. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos 

produtos desinfestantes, todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de 

produtos saneantes domissanitários. 

6.7. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o 

tempo de contato e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes 

domissanitários de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo a 

legislação pertinente. 

 

7 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Definição Unidade Área 

Campus Avançado Resende (Prédio Principal) m2 2.076,70 
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Total m2 2.076,70 

Estimativa anual (12x o total) m² 24.920,40 

 

 

 
 

8 - DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A área total do Campus Avançado Resende é de aproximadamente 2.076,70 m², 

que se refere a área do Prédio Principal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Estimativa 

A pesquisa de preços foi elaborada conforme a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril 

de 2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art 2º, inciso I, que prevê: “A 

pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de 

Preços, disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br ” 

Especificação Objeto Unidade Área Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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    (R$) (R$) 

Contratação de 

empresa especializada 

na prestação de 

serviços de controle 

de prega e vetores 

urbanos através de 

dedetização(desinseti

zação, desratização e 

descupinização) 

Campus 

Avançado 

Resende (Prédio 

Principal) 

 
m2 

 
2.076,70 

 
 
 
 

0,58 

1204,48 

Área Total m2 2.076,70 1204,48 

ESTIMATIVA 
ANUAL (12x) 

m2 24.920,40 14.453,83 

 

O custo total máximo estimado para 12 meses é de R$ 14.453,83 ( Quatorze mil e 

quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), que corresponde ao 

valor total, R$ 1204,48,00 (Mil duzentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) 

multiplicado por 12 (doze) vezes de prestação dos serviços a serem contratados, sendo 

prevista a aplicação/manutenção minimamente mensal ou sob demanda dos mesmos. O 

preço ofertado deve incluir todo e qualquer custo, inclusive despesas indiretas e impostos, 

que por ventura venham a incidir sobre o objeto desta 

contratação. 

 

 

 
 

10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO 

 

Os serviços a serem contratados serão adquiridos a depender das 

necessidades do IFRJ – Campus Avançado Resende, visto que o controle de 

pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima mensal 

e/ou sob demanda, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 

ANVISA. 

Como não é possível prever todas as demandas, a natureza desta 

contratação visa controlar os gastos por meio de empresa especializada de forma 

parcelada sob demanda. 
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11 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após estudos elaborados, a equipe constatou que existe viabilidade da 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização 

(Desinsetização / Descupinização / Desratização), visto que existe uma 

necessidade do controle de pragas e vetores urbanos do Campus Avançado 

Resende. 

 

 

 

 
 

12 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrantes Técnicos e Administrativos 

Nome: Luciano Pereira da Silva Matrícula/SIAPE: 2294306 

Nome: Alberto Arantes Matrícula/SIAPE: 2294964 

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução 

Normativa nº 5/2017 – bem como em conformidade com os requisitos técnicos 

necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, 

atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios 

pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

Resende,  23 de janeiro de 2019. 

É importante destacar que só serão pagas as despesas efetivamente 

adquiridas no decorrer do uso do contrato, não gerando obrigação de pagamento de 

nenhum tipo por serviços não prestados. 
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Integrante Requisitante 

Nome: Luciano Pereira da Silva Matrícula/SIAPE: 2294306 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende 

adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos 

são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

 

 

 
 

 

Nome Requisitante  

Integrante Requisitante 

 
Resende, 23 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridade Competente 

Nome:  Matrícula/SIAPE:  

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, 

operacionais e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou 

requisitante tenham se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, 

atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios 
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pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável 

priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta. 

 

 

 
 

 

Autoridade Competente 

Resende,  de  de 2019. 

 


