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IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
 

 

Edital de Retificação, de 29 de abril de 2020. 
 
 

 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília, torna público 

aos interessados, a retificação do Edital da CONCORRÊNCIA N.º 002/2020, que tem como 

objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DA DÁRSENA 2, LOCALIZADA NA 

NÁUTICA DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, conforme a seguir especificado, 

permanecendo inalteradas as previsões que não colidirem com o disposto no presente Edital 

de Retificação. 

 

EDITAL 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 01 
 

1 - Onde se lê: 
 
 

 

e) Registro válido no CNPJ/MF, devendo constar:   

e.1) Descrição de DRAGAGEM; 

e.2) Descrição de Atividade: Obras Portuárias, marítimas e fluviais. 

 
1 - Leia-se: 
 

e) Registro válido no CNPJ/MF, devendo constar:   

e.1) (item suprimido). 

e.2) (item suprimido). 

 

2 - Onde se lê: 
 

k) Dois ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por empresas privadas de 

qualquer região do país ou por órgãos dos governos estadual ou federal, que atestem a 

prestação de serviço de dragagem, devidamente registrado no CREA com área e volume 

igual ou superior a do objeto, sendo que não poderá haver somatória dos atestados. 

 

2 - Leia-se: 
 

k) Dois atestados de capacidade técnica, emitidos por empresas privadas de qualquer região 

do país ou por órgãos dos governos estadual ou federal, que atestem a prestação de serviço 

de dragagem, devidamente registrado no CREA, com área e volume igual ou superior a do 

objeto, podendo haver somatória dos atestados para comprovar a área e volume, OU 

comprovação por meio de dois contratos de prestação de serviço que atestem a execução de 

obras de dragagem, com área e volume igual ou superior a do objeto, podendo haver 

somatória dos contratos para comprovar a área e volume. 
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FICAM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. 
 

 

Brasília, 29 de abril de 2020. 

 
 

       CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA 

Presidente da Comissão 

 
 

ANDRÉ RUELLI 

Membro Titular 

MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO 

Membro Titular 
 

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

