CERTIFICADO Nº 001.2020
São Paulo / SP, 14 de fevereiro de 2020

CLIENTE: ANHEMBI TENIS CLUBE – CNPJ: 62.066.279/0001-63
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 2 - ALTO DE PINHEIROS, CEP:
05.464-020, SÃO PAULO / SP.

CERTIFICADO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
COMUNS E ÁREAS ÚMIDAS
Certificamos que no dia 13 de fevereiro de 2020 foram executados os serviços de
higienização/desinfecção de ambientes comuns e áreas úmidas em decorrência as
enchentes ocorridas em São Paulo no dia 10 de fevereiro.
Áreas higienizadas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sauna;
Área da Piscina;
Hidromassagem;
Vestiários, armários e corredores;
Sanitários;
Alameda;

➢
➢
➢
➢
➢

Área técnica;
Entrada, Recepção;
Administrativo;
Quadra Social;
Rampas de acesso.

Portanto a inService Limpeza e Infraestrutura Ltda, CNPJ: 05.123.406/0001-85, com
sede principal na Rua Flórida, 1703 – 3º andar – Edifício Gávea – Cidade Monções,
CEP: 04565-001, declara que, os ambientes acima citados se encontram em condições
higiênicas adequadas para uso.
Foram realizadas a limpeza profunda e a retirada do lama, barro, lodo e detritos que se
acumularam. Foram utilizadas para a lavação, equipamentos como enceradeira,
lavadora de piso Alfa B70, hidrojateadora, suporte LT (Limpa -Tudo) com fibras de
limpeza pesada, média e leve, escovões de nylon, rodos, baldes, panos de limpeza.

A tabela abaixo lista os produtos de limpeza saneantes utilizados:
Fabricante

Produtos

Tipo

Informações Técnicas

Spartan

Clean By Peroxy

Limpador de uso geral

Peróxido de Hidrogênio 2,275%

Spartan

Yellow Pine

Detergente Desengraxante

Formulado com óleo de pinho, solvente natural

Spartan

Bowl Cleanse

Limpador desincrustante

pH: 0,0 - 2,0
Ácido Clorídrico e Quaternário de Amônio 1ª
Geração

Desinfecção: Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio em
solução diluída em proporção de 1:100, conforme especificações do fabricante.
Este produto é indicado para área hospitalar e todas as áreas que buscam por limpeza
eficiente e desinfecção em uma única operação. Produto à base de Quaternário de
Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio, ativos bactericidas que proporcionam
alto desempenho em um amplo espectro de microrganismos e ação bacteriostática de
72 horas.

Fabricante

Produtos

Tipo

Informações Técnicas

Spartan

Peroxy 4D

Desinfetante Hospitalar

Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido
de Hidrogênio

Todos os produtos são devidamente registrados ou notificados na ANVISA - Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
A empresa possui procedimentos operacionais para limpeza das áreas e profissionais
treinados e qualificados para as atividades de higienização e desinfecção.

Departamento de Qualidade

