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Município de São Sepé 

 
Aviso de Alteração de Edital 

 
Ref. Edital de Pregão Presencial nº 10/2021 

 
O Município de São Sepé, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 

interessados, modificação no Edital de acima mencionado, objetivando a 
contratação de pessoa jurídica especializada em Serviços de Cartografia, Cadastro 
Imobiliário, Planta de Valores e Geoprocessamento, que tem por finalidade a 
modificação no item 7.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, onde o item abaixo 
relacionado passa a ter a seguinte redação: 

7.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da empresa licitante, pela qual tenha sido contratada 
para serviços afins e/ou correlatos, com características semelhantes ao objeto do 
presente certame, que comprove ter executados de modo satisfatório; 

b) Certidão de registro de empresa expedida pelo CREA e/ou CAU, do Estado 
da sede do licitante, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o 
objeto desta licitação. 

c) Declaração de estar ciente e concorda com as condições contidas no edital 
e seus anexos e de que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão 
necessários à apresentação de sua proposta; 

d) Inscrição no Ministério da Defesa, Categoria A, para a execução de 
aerolevantamentos.  

e) Cadastro na Anatel - que é em função da rádio frequência utilizada 
pelo vant e Cadastro na ANAC - cadastro de que a aeronave está licenciada na 
ANAC e de propriedade da empresa. 

 
A abertura do certame passará para o dia 03/09/2021, às 9 horas. Demais 

itens permanecem inalterados. O referido Edital passará a integrar o presente 
processo. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de agosto de 2021. 

 

 
 

João Luiz dos Santos Vargas 

Prefeito Municipal 
 

Publique-se:  
 
 

Publicado no Mural Oficial, 
conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em 23/08/2021. 
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