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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
Edital de Retificação, de 14 de julho de 2020.
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
designados pelo Ato da Comodoria, AC 018/2020, de 18 de junho de 2020, torna
público aos interessados a RETIFICAÇÃO do Edital do PEGÃO ELETRÔNICO
Nº 002/2020, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA FORNECIMENTO DE BARCOS, MASTREAÇÕES E VELAS DA
CLASSE OPTIMIST, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS
PARQUES

ESPORTIVOS

QUE

O

IATE

CLUBE

DE

BRASÍLIA

DISPONIBILIZA AOS ATLETAS EM FORMAÇÃO, NA FORMA DO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC – COMITÊ
BRASILEIRO DE CLUBES, conforme a seguir especificado, permanecendo
inalteradas as previsões que não colidirem com o disposto no presente Edital de
Retificação.

EDITAL
XI – DA HABILITAÇÃO
1 - Onde se lê:

11.4.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de Capacidade Técnica para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
através da apresentação de pelo menos 01 (um) dos documentos abaixo:
a.1 (...)

a.2 Nota Fiscal Eletrônica - NFe de venda a pessoas físicas ou jurídicas de
equipamentos compatíveis em características com o objeto ora licitado,
sendo que o quantitativo do somatório das NFes deverá ser de no mínimo
25% do quantitativo a ser adquirido pelo IATE.
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1 - Leia-se:
11.4.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de Capacidade Técnica para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
através da apresentação de atestado de desempenho anterior, emitidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove ter executado, de forma
satisfatória, os serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto
ora licitado, com indicação do fornecimento, qualidade do material, do
atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento, sendo
aceitável o percentual de 25% do quantitativo a ser adquirido pelo IATE.

a.1 (redação incluída no caput)
a.2 (item suprimido).
FICAM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
EDITAL.

Brasília-DF, 14 de julho de 2020.

HÉLIO DE ARAÚJO FREITAS
Pregoeiro
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