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Aviso de Retificação: ADENDO MODIFICADOR I 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2018 

PROCESSO nº 186/2018 (PMA) e 187/2018 (FMS) 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alfenas, estado de Minas Gerais, no uso das atribuições 

legais que lhes são conferidas, torna público que está promovendo RETIFICAÇÃO formal, através 

deste ADENDO, no Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada em serviço de controle de pragas, visando promover 

ações de caráter preventivo e corretivo através de desratização (roedores), áreas internas e 

externas; dedetização (baratas, formigas, escorpiões, percevejos, traças, pulgas e outros 

insetos rasteiros); limpeza e higienização de caixas de água e calhas, passando as 

observações abaixo a vigorar com a nova redação, conforme segue: 

 

VII – DA HABILITAÇÃO 

7.1. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

Onde se lê: 

o) Certificado de Treinamento dos funcionários capacitando-os para trabalhar em espaço 

confinado;  

p) Licença Sanitária Estadual ou Municipal; 

p) Declaração de que executará o serviço com qualidade e na forma da segurança do 

Trabalho, Anexo VIII- Juntamente com as notas fiscais. 

s) Certificado de Treinamento dos funcionários capacitando-os para trabalhar em altura( 

NR 35); 

 

Leia-se: 

o) Certificado de Treinamento dos funcionários capacitando-os para trabalhar em espaço 

confinado (NR33 - vigente); 

p) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal; 

p) Declaração de que executará o serviço com qualidade e na forma da segurança do 

Trabalho, Anexo VIII.  

s) Certificado de Treinamento dos funcionários capacitando-os para trabalhar em altura( 

NR 35 - vigente); 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE EXECUTARÁ O SERVIÇO COM QUALIDADE E 

NA FORMA DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
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Onde se lê: 

OBS: Deverá ser apresentado juntamente a esta declaração as notas fiscais dos 

equipamentos acima descritos. 

Leia-se: 

OBS: Deverá ser apresentado juntamente a esta declaração as notas fiscais ou no 

momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, Termo de Contrato de locação dos 

equipamentos acima descritos. A não apresentação é passível de inabilitação. 

 

Exclui-se do Edital: 

o) Autorização de funcionamento, Alvará sanitário do ano vigente expedido por órgão 

competente; 

 

Por fim retifica-se seguindo a ordem abaixo: 

o) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal; 

p); Licença Ambiental Municipal ou Estadual; 

q) Alvará de Funcionamento; 

r) Certificado de Treinamento dos funcionários capacitando-os para trabalhar em altura( 

NR 35 - vigente); 

s) Certificado de Treinamento dos funcionários capacitando-os para trabalhar em espaço 

confinado (NR33 - vigente); 

t) Declaração de que executará o serviço com qualidade e na forma da segurança do 

Trabalho, Anexo VIII. 

u) Comprovação de que possui em seu quadro, profissional habilitado e em condições de 

ser o responsável técnico pela execução dos serviços, de acordo com art 1º da Lei 6.496/1977 

e Resolução RDC n°52 da Anvisa. 

v) Declaração de Contratação de Menor Aprendiz (Anexo XI ) 

x) Declaração de Superveniência (Anexo X)  
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 Considerado ainda, que o procedimento licitatório ocorrerá no dia 07 de agosto de 2018, e 

que as retificações não alteram a proposta, portanto em tempo hábil para a formulação 

das propostas e envio das documentações, mantém-se a data de abertura do certame.  

 
 
 
Alfenas, 01 de agosto de 2018.  
 
 

 

 

Anna Carolina Silvério Martins 

PREGOEIRA 
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