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Aviso de Alteração de Edital 
 

Ref. edital de Pregão Eletrônico nº 29/2021 

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

interessados, modificação no edital em epígrafe, sob Processo Administrativo nº 
1.131/2021, objetivando a aquisição de trailer para castração de animais (castramóvel), 
conforme segue: 

 
10. Documentos necessários para habilitação  
[...] 
10.6 Qualificação técnica: 
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo 01 (um) que 

comprove a aptidão para fornecimento dos produtos pertinentes (s) e compatível (éis) 
em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, de 
forma satisfatória, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. O atestado 
deverá conter nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 
endereço, telefone); local e data da emissão, nome e a assinatura do responsável pela 
veracidade das informações.  

 
b) Apresentar o CAT (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) e CCT 

(Comprovante de Capacitação Técnica), correspondente à marca do veículo ofertada na 
espécie/Tipo/Carroçaria (especial/reboque/trailer), emitido respectivamente pelo 
DENATRAN, de acordo com a resolução 291 do CONTRAN de 2008 e pelo INMETRO, 
referente ao objeto ofertado em nome da licitante ou FABRICANTE; 

 
c) Certidão de Registro da licitante ou fabricante, de um engenheiro mecânico e 

de um engenheiro elétrico junto ao CREA, dentro do prazo de validade;  
 
d) Comprovação de vínculo empregatício (CLT) ou contrato de prestação de 

serviços firmado entre o(s) profissional (is) responsável (is) técnico (s) que apresentou 
(ram) Atestado de Capacidade Técnica. No caso do(s) responsável (is) técnico(s) 
indicado(s) ser (em) sócio(s) da proponente, o vínculo será aferido mediante o contrato 
social; 

 
e) Vedado à empresa licitante subcontratar, ceder ou transferir, total ou 

parcialmente, o objeto da presente Licitação. 
 
f) Ensaio de frenagem expedido por laboratório, dentro NBR 14729 e resolução 

CONTRAN Nº 519/2015; 
 
g) Certificado de Regularidade de Estabelecimento, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), fornecido pelo Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV). 

 
A abertura do certame passará para o dia 09/03/2022, às 9 horas. O Edital se 

encontra à disposição no site www.saosepe.rs.gov.br e www.bllcompras.org.br. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de fevereiro de 2022. 
 

Fernando Vasconcelos de Oliveira 
Vice-prefeito no exercício no cargo de Prefeito 

 
 

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

em ____/_____/2022. 
_________________ 
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