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Iate Clube de Brasília 
Edital de Retificação, de 23 de março de 2012.

O  Presidente  da  Comissão  de  Licitação,  torna  público  a  retificação  do  Edital  CARTA 
CONVITE N.º 004/2012 conforme segue:

Onde se lê:

II – DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

01 307, 28 m²

Remoção do piso vinílico existente, regularização do contra-piso, fornecimento 
e assentamento de piso de PVC, referência WR301, fabricante INTERFLOOR, 
cor carvalho rústico. Com as especificações: tamanho da régua 152x914 mm, 
embalagem de 3,34 m², indentação residual 0,05% espessura total 3 mm, peso 
da embalagem de 3,34 m² 19 kg, capa de uso PVC 0,3 mm, resistência a abrasão 
0,19%, estabilidade dimensional 0,11%, assentamento colado, classificação de 
uso nº 32, resistente a cupins, insetos e fungos, estabilidade de cor maior ou  
igual a 6, resistente a deslizamentos, rodízios, resistente a substâncias químicas 
comuns, resistência ao fogo classe B e absorção de som e impacto de 5 dB a 13 
dB.

Leia-se:

II – DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

01 207,28 m²

Remoção do piso vinílico existente, regularização do contra-piso, fornecimento 
e assentamento de piso de PVC, referência WR301, fabricante INTERFLOOR, 
cor carvalho rústico. Com as especificações: tamanho da régua 152x914 mm, 
embalagem de 3,34 m², indentação residual 0,05% espessura total 3 mm, peso 
da embalagem de 3,34 m² 19 kg, capa de uso PVC 0,3 mm, resistência a abrasão 
0,19%, estabilidade dimensional 0,11%, assentamento colado, classificação de 
uso nº 32, resistente a cupins, insetos e fungos, estabilidade de cor maior ou 
igual a 6, resistente a deslizamentos, rodízios, resistente a substâncias químicas 
comuns, resistência ao fogo classe B e absorção de som e impacto de 5 dB a 13 
dB.

02 105,00 m²

Fornecimento e assentamento de piso emborrachado, com espessura de 7 mm,  
da marca GYMFLOOR, modelo TERRACOPA.

Brasília-DF, 23 de março de 2012.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão
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