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DILIGÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 
   

CONCORRÊNCIA N.º 10/2021 
 

 

Objeto da Licitação: CONCESSÃO DE USO PARCIAL DE QUADRA ESPORTIVA, 

DESTINADA AO FORNECIMENTO DE AULAS PARTICULARES NA MODALIDADE 

BEACH TENNIS NAS DEPENDÊNCIAS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

 

Após análise dos documentos apresentados pela empresa TÊNIS PRAIA 

ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA no “ENVELOPE Nº 01”, referente ao edital de 

licitação da Concorrência nº 10/2021, 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, o Presidente 

da CPL, nos termos do item 11.10 do Edital, solicita o envio dos documentos descritos 

abaixo: 

 

 Certidão de regularidade junto ao FGTS válida, conforme descrito no item 4.4 

“f” do Edital; 
 

 Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, conforme descrito no item 4.4 “g” do Edital; 
 

 Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal profissionais menores 

de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos moldes do ANEXO VII, conforme descrito no item 4.4 

“i” do Edital; 
 

 Carteira profissional do representante legal emitida pelo CREF/DF. 
 
 
 

A empresa TÊNIS PRAIA ATIVIDADES ESPORTIVAS 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 as 17h do dia 

23 de setembro de 2021, sob pena de inabilitação no certame. 

 

 

 

Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. 

  
 

 

 

MARCELLO KATALINIC DUTRA 

Presidente da Comissão 
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