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IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
 

Edital de Retificação, de 20 de maio de 2019. 
 
 

O Presidente da Comissão de Licitação, torna público a retificação do Edital da 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2019, conforme a seguir especificado, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens. 
 

1 - Onde se lê: 
 

EDITAL 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 

4.3 ... 

 k) Comprovação de execução de obras civis de complexidade equivalente ou superior ao do 

objeto desta licitação, através de 2 (dois) atestados de capacidade técnica com quantidade de 

fornecimento e instalação de lâmpadas igual ou acima de 2.000 unidades, devidamente 

registrado pelo CREA-DF (ou outro estado)  em nome da empresa ou do profissional com 

vínculo empregatício com a licitante, relativo a serviço do objeto; 

 

l)... 

 

V - Deverá atender ao disposto na ABNT NBR 15833. 
 

m)... 

 

VII - Deverá atender ao disposto na ABNT NBR 15833. 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

I - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES  

B - CRITÉRIOS E PARÂMETRO 

 

1. A CONTRATADA deverá fornecer a comprovação de execução, no ato de apresentação 

dos documentos para a habilitação, de obras civis de complexidade equivalente ou superior 

ao do objeto desta licitação, através de 2 (dois) atestados de capacidade técnica com 

quantidade de fornecimento e instalação de lâmpadas igual ou acima de 2.000 unidades, 

devidamente registrado pelo CREA-DF (ou outro estado)  em nome da empresa ou do 

profissional com vínculo empregatício com a licitante, relativo a serviço do objeto. 
 

10.7 - Atender o disposto na ABNT NBR 15833. 
 

11. No caso de descarte de equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar e 

assemelhados, deverá ser feito o recolhimento dos resíduos, conforme a Política Nacional 
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dos Resíduos Sólidos, resoluções CONAMA nº 267, de 14 de setembro de 2000, e n 340, de 25 

de setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ABNT NBR 15833. 
 

04.01.201 – LÂMPADAS/LUMINÁRIAS 

r. ... 

-Atender o disposto na ABNT NBR 15833. 
 

ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 
 

CLÁUSULA QUARTA 

 

Parágrafo Sexto: No caso de descarte de equipamentos de refrigeração, condicionamento de 

ar e assemelhados, deverá ser feito o recolhimento dos resíduos, conforme a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, resoluções CONAMA nº 267, de 14 de setembro de 2000, e n 

340, de 25 de setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ABNT NBR 15833. 

 

1 - Leia-se: 
 

EDITAL 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 

4.3 ... 

 

k) Comprovação de execução de obras civis de complexidade equivalente ou superior ao do 

objeto desta licitação, através de 2 (dois) atestados de capacidade técnica com quantidade de 

fornecimento e instalação de lâmpadas igual ou acima de 1.500 unidades, por atestado, 

devidamente registrado pelo CREA-DF (ou outro estado)  em nome da empresa ou do 

profissional com vínculo empregatício com a licitante, relativo a serviço do objeto; 
 

l)... 

V - Deverá atender ao disposto na ABNT NBR 16156:2013. 

 

m)... 

VII - Deverá atender ao disposto na ABNT NBR 16156:2013. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

I - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES  

B - CRITÉRIOS E PARÂMETRO 

1. A CONTRATADA deverá fornecer a comprovação de execução, no ato de apresentação 

dos documentos para a habilitação, de obras civis de complexidade equivalente ou superior 

ao do objeto desta licitação, através de 2 (dois) atestados de capacidade técnica com 

quantidade de fornecimento e instalação de lâmpadas igual ou acima de 1.500 unidades, por 
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atestado, devidamente registrado pelo CREA-DF (ou outro estado)  em nome da empresa ou 

do profissional com vínculo empregatício com a licitante, relativo a serviço do objeto. 
 

10.7 - Atender o disposto na ABNT NBR 16156:2013. 
 

11. No caso de descarte de equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar e 

assemelhados, deverá ser feito o recolhimento dos resíduos, conforme a Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos, resoluções CONAMA nº 267, de 14 de setembro de 2000, e n 340, de 25 

de setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ABNT NBR 16156:2013. 

 

04.01.201 – LÂMPADAS/LUMINÁRIAS 

r. ... 

-Atender o disposto na ABNT NBR 16156:2013. 

 

ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

Parágrafo Sexto: No caso de descarte de equipamentos de refrigeração, condicionamento de 

ar e assemelhados, deverá ser feito o recolhimento dos resíduos, conforme a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, resoluções CONAMA nº 267, de 14 de setembro de 2000, e n 

340, de 25 de setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ABNT NBR 16156:2013. 
 

 

FICAM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. 

 

 

 

 

Brasília, 20 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS DAMÁSIO 

Presidente da Comissão 
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