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DILIGÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 
   

CONCORRÊNCIA N.º 08/2021 
 

 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA PARA A FONTE 

INFANTIL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

 

Após análise dos documentos apresentados pela empresa AUBICON INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA no “ENVELOPE 01”, referente ao Edital de Licitação da Concorrência 

nº 08/2021, a Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília identificou o não 

cumprimento de exigências descritas no edital. Dessa forma, a fim de oportunizar a 

regularização da documentação entregue pela referida empresa, a Presidente da CPL, nos 

termos do item 12.10 do Edital, solicita o envio dos documentos descritos abaixo: 

 

• Certidão negativa do INSS válida, conforme descrito no item 4.3 “f” do Edital; 
 

• Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por empresa privada 

de qualquer região do país ou por órgãos do governo estadual ou federal, que 

ateste a prestação de serviços de obra civil com similaridade ao objeto, 

devidamente registrado no CREA, com área igual ou superior à do objeto, 

conforme descrito no item 4.3 “k” do Edital, uma vez que o documento 

apresentado possui metragem inferior ao objeto do certame, além disso, não foi 

possível identificar as características do piso; 
 

• Informar o CNPJ a ser considerado no certame, uma vez que inseriu em seu 

envelope de habilitação documentos com CNPJs distintos. 
 
 

A empresa AUBICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, deverá entregar os 

documentos supracitados, no endereço SCEN Trecho 02 Conjunto 04 - Brasília/DF - Setor de 

Licitações e Contratos ou enviar para o e-mail licitacoes@iatebsb.com.br até às 17h do dia 16 

de julho de 2021, sob pena de inabilitação no certame. 
 

 

 

Brasília-DF, 15 de julho de 2021. 

  
 

 

 
LUCIANE ZANELLA 

Presidente da Comissão 
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