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IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
Concorrência nº 007/2019 

 

Edital de Retificação, de 02 de julho de 2019. 
 
 

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

CONCORRÊNCIA N.º 007/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR OBRA E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA 

COBERTURA DE 4 QUADRAS DE TÊNIS, BEM COMO CONSTRUIR SALA DE 

ARBITRAGEM, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os itens e 

subitens não retificados. 

 

EDITAL 
 

 

1 - Onde se lê (página 5): 
 

 

V – DO JULGAMENTO 
 

5.5  A LICITAÇÃO será conduzida em duas fases distintas e sucessivas, sendo a primeira 

de habilitação, consistindo na abertura e julgamento dos envelopes contendo os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das PROPONENTES; e, a segunda, de 

abertura e julgamento do envelope contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS das 

PROPONENTES HABILITADAS, divulgando posteriormente o resultado dessa 

etapa, com indicação da respectiva ordem de classificação das PROPOSTAS 

COMERCIAIS. 
 

1 - Leia-se: 
 

V – DO JULGAMENTO 
 

5.5  A LICITAÇÃO será conduzida em duas fases distintas e sucessivas, sendo a primeira 

de habilitação, consistindo na abertura e julgamento dos envelopes contendo os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das PROPONENTES; e, a segunda, de 

abertura e julgamento do envelope contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS das 

PROPONENTES HABILITADAS, divulgando posteriormente o resultado dessa 

etapa, com indicação da respectiva ordem de classificação das PROPOSTAS 

COMERCIAIS. 

 

5.5.1 Será facultado à Comissão de Licitação inverter o procedimento ora descrito, abrindo 

primeiramente as propostas comerciais, realizando análise prévia e classificando os 

proponentes de acordo com o valor global ofertado, de forma que só serão analisados 

os documentos de habilitação das 5 (cinco) primeiras licitantes. 
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5.5.2 Havendo desclassificação da proposta comercial de alguma das 5 (cinco) licitantes 

mencionadas no item anterior, será analisada a proposta comercial da licitante 

subsequente e, consequentemente, seus documentos de habilitação, e assim 

sucessivamente, de modo que haja, no mínimo, 3 (três) licitantes habilitadas no 

certame.  

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

2 - Onde se lê (página 13): 

II - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

B. ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 

 

a) Projetos de:  

- ARQUITETURA  

· ARQ 01 – Planta Baixa, Sala de Arbitragem e Mapa de 

Esquadrias 

· ARQ 02 – Cobertura 

· ARQ 03 – Cortes e Detalhe do Rufo e Junta Dilatação 

· ARQ 04 – Fachadas 

· ARQ 05 – Locação do Tapume e Canteiro de Obras 

 

2 - Leia-se: 

II - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

B. ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 

 

a)     Projetos de:  

- ARQUITETURA  

· ARQ 01 – Planta Baixa, Sala de Arbitragem e Mapa de 

Esquadrias 

· ARQ 02 – Cobertura 

· ARQ 03 – Cortes e Detalhe do Rufo e Junta Dilatação 

· ARQ 04 – Fachadas 

· ARQ 05 – Locação do Tapume e Canteiro de Obras 
 

Explicação em relação ao projeto arquitetônico: Para melhor compreensão e entendimento 

acerca dos projetos de arquitetura supracitados, salientamos que a cobertura sobre as 

arquibancadas, a qual sobrepõe a sala de arbitragem, deve ser adequada à mesma 

inclinação do telhado principal. (Adequação das estruturas do telhado, lateral e dos brises) 

As estruturas laterais (lado brise) serão complementadas de acordo com a nova inclinação 

do telhado.  
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As licitantes deverão verificar os projetos de arquitetura, fachadas, cobertura e 

principalmente o CORTE AA e Cobertura, abaixo elencados: 
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Cobertura 
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3 - Onde se lê (página 30): 

04.01.400 – COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

04.01.402 – Telhas Compostas Termo-Acústicas 
 

(...) 

C. A cobertura será executada em telhas metálicas termo-acústicas autoportantes (conforme 

normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008) (sugestão: da ISOESTE – ISOTELHA) - 

modelo TRAPEZOIDAL PUR, com um recobrimento em cada uma das águas das quadras, 

acabamento superior - aço galvalume AZM 150 0,5 mm, chapa pré-pintada, cromatizada 

com primer epóxi (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 

microns), cor RAL 1015 - BEGE e acabamento inferior – aço galvalume AZM 150, 0,43 

mm, chapa pré-pintada cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) na cor RAL-9006 – 

CINZA, núcleo  com espessura de 30 mm em PUR - Espuma Rígid Poliuretano com 

densidade média de 38 à 40 Kg/m3, condutividade térmica de 0,022W/m.k, classificação 

tipo R1 retardante à chama (Norma ABNT-NBR 7358). 

D. Acabamentos do mesmo fabricante a mesma linha das telhas: 
 

a) Cumeeira externa TRAPEZOIDAL – cor RAL 1015 - BEGE 

b) Cumeeira interna LISA - cor RAL-9006 – CINZA 

c) Rufo de topo dentado - cor RAL 1015 - BEGE 

d) Laterais tipo A e B - cor RAL 1015 - BEGE 

e) De extremidade TRAPEZOIDAL com pingadeira - cor RAL 1015 - BEGE 

f) Rufo na junção telha/estrutura do lanternim - cor RAL 1015 - BEGE  

g) Rufo lateral inferior para platibanda na junção painel WALL/telha nos fechamentos 

laterais do lanternim cor RAL 1015 – BEGE 

(...) 

 

3 - Leia-se: 

04.01.400 – COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

04.01.402 – Telhas Compostas Termo-Acústicas 

(...) 

C. A cobertura será executada em telhas metálicas termo-acústicas autoportantes (conforme 

normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008) ( sugestão: da ISOESTE – ISOTELHA) - 

modelo TRAPEZOIDAL PUR, com um recobrimento em cada uma das águas das 

quadras, acabamento superior - aço galvalume AZM 150 0,5 mm, chapa pré-pintada, 

cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 

a 22 microns), cor BRANCA e acabamento inferior – aço galvalume AZM 150, 0,43 mm, 

chapa pré-pintada cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) na cor RAL-7035 – 

CINZA CLARO, núcleo  com espessura de 30 mm em PUR - Espuma Rígid Poliuretano 

com densidade média de 38 à 40 Kg/m3, condutividade térmica de 0,022W/m.k, 

classificação tipo R1 retardante à chama (Norma ABNT-NBR 7358). 
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D.  Acabamentos do mesmo fabricante a mesma linha das telhas: 
 

a) Cumeeira externa TRAPEZOIDAL – cor branca 

b) Cumeeira interna LISA - cor RAL-7035 – CINZA CLARO 

c) Rufo de topo dentado - cor BRANCA 

d) Laterais tipo A e B - cor BRANCA 

e) De extremidade TRAPEZOIDAL com pingadeira - cor BRANCA 

f) Rufo na junção telha/estrutura do lanternim - cor BRANCA 

g) Rufo lateral inferior para platibanda na junção painel WALL/telha nos fechamentos 

laterais do lanternim cor BRANCA 

(...) 

 

4 - Onde se lê (página 31): 

04.01.500 – REVESTIMENTOS 
 

04.01.503 – Pinturas 
(...) 

04.01.503.3 – Pintura com Tinta à Base de Esmalte Sintético 
 

A.  

(...) 

Cor CINZA PLATINA brilhante 

 

- Fechamentos em telha galvanizada – face interna; 

- Estrutura metálica de sustentação das coberturas; 

- Estrutura metálica de sustentação da edificação; 

- Estrutura metálica de sustentação dos brises. 
 

4 - Leia-se: 
 

04.01.500 – REVESTIMENTOS 
 

04.01.503 – Pinturas 
(...) 

04.01.503.3 – Pintura com Tinta à Base de Esmalte Sintético 
 

A. 

(...) 

Cor ESMALTE ACETINADO – GRAFITE ESCURO 
 

- Fechamentos em telha galvanizada – face interna; 

- Estrutura metálica de sustentação das coberturas; 

- Estrutura metálica de sustentação da edificação; 

- Estrutura metálica de sustentação dos brises. 

http://www.iatebsb.com.br/
mailto:licitacoes@iatebsb.com.br


                                                                                                          SCEN Trecho 02 conjunto 04  |  Brasília-DF  |  CEP:70.800-120  

                                                                                               Fone: (61) 3329-8779  |  (61) 3329-8778 

                                                                                           Site: www.iatebsb.com.br  |  Email: licitacoes@iatebsb.com.br 
  

 

Página 7 de 7 

5 - Onde se lê (página 37): 
 

04.01.800 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
 

(...) 

04.01.802 – Brises 

A. Os brises indicados em projeto serão em chapa expandida PERMETAL modelo BRISE 03 

em alumínio natural liga 1200 H14 furação 6 X 25 C=2.2 disposição transversal, 

medindo cada chapa 2000 X 1000 X 1,5 mm e 1000 X 1000 X 1,5 MM (ver Planta de 

Cobertura). 

(...) 

 

5 - Leia-se: 

 

04.01.800 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
 

04.01.802 – Brises 

A. Os brises indicados em projeto serão em chapa expandida PERMETAL modelo BRISE 

BRP 12 em alumínio natural, medindo cada chapa 2000 X 1000 X 1,5 mm e 1000 X 1000 

X 1,5 MM (ver Planta de Cobertura). 

(...) 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS DO PRESENTE EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 
Diante das retificações supramencionadas, fica consignado que as previsões contidas 

nos anexos do Edital também seguirão as retificações e orientações aqui descritas, de forma 

que as previsões contrárias às ora retificadas encontram-se revogadas. 

 

 

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO 

EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE NÃO CONTRARIEM AS PREVISÕES AQUI 

DESCRITAS. 

 

 

 

Brasília, 2 de julho de 2019. 

 

 

 

JOSÉ CARLOS DAMÁSIO 

Presidente da Comissão 
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