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EDIÇÃO Nº 033 – Quarta – Feira, 22 de Novembro de 2017 

 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Aviso de Retificação quanto ao processo licitatório 039/2017 
Pregão Presencial: 030/2017 
Data/Horário: 27/11/2017, às 09h00min 
Inclui-se a coluna “Unidades” na planilha estimativa de preços constante no termo de 
referência. O novo anexo está disponível no site da prefeitura 
http://www.carandai.mg.gov.br/. Dener Samuel da Cunha Vieira Pregoeiro 
 
 
 
Extrato do Contrato Administrativo 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: Extermine Controle de Pragas Urbanas LTDA. - ME 
CNPJ sob o nº 05.144.095/0001-30 
Objeto: Contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
ainda Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de 
desinsetização e desratização em toda a estrutura (interna e externa) do Hospital 
para controle e prevenção de pragas, tais como formigas, baratas, traças, pulgas, 
mosquitos, escorpiões e roedores. Na área interna o processo deverá ser realizado 
com gel, porém com longo poder residual, e líquido nas caixas de passagem, sem 
oferecer risco de contaminação ao ambiente, não sendo necessária, portanto, a 
remoção de pacientes e funcionários do referido prédio. A desratização ocorrerá por 
meio de armadilhas, colocadas em pontos estratégicos, onde deverá ser 
depositadas as iscas para controle de ratos, camundongos e ratazanas. Também 
deverá ser realizada descarga na rede de esgoto e pulverização de líquido na área 
externa, onde poderão ocorrer infestações de insetos. A contratação também é para 
futura e eventual prestação de serviços de limpeza de reservatório de água com 
comprovação e análise microbiológica da água. 
Valor global: R$10.080,00 (dez mil e oitenta reais). 
Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do 
contrato. 
Data de assinatura do contrato: 21/11/2017 
Processo Licitatório: 038/2017 Pregão Presencial: 029/2017 
Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e Silvana Ferreira de Azevedo 
(pela contratada). 

http://www.carandai.mg.gov.br/
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