PREGÃO PRESENCIAL N° 001/CBAt/2014
PROCESSO Nº 001/2014
OBJETO: Fornecimento de números
COMUNICADO Nº 001/CBAt/LICITAÇÕES/2014
A Comissão Permanente de Licitações – CPL, da Confederação Brasileira de Atletismo CBAt, incumbida de processar e julgar o procedimento licitatório citado na epígrafe,
COMUNICA aos interessados em participar do certame, que, em complemento às
especificações técnicas do objeto, fica alterada a redação do subitem 2.3 e acrescentado
ao item 2, os subitens 2.6.4 e seguintes, todos do Anexo I – Termo de Referencia,
conforme segue:
a) No subitem 2. 3.
Onde consta: “Os números deverão ser confeccionados em papel de boa qualidade, tipo
Tyvek,”
Deverá constar: Confecção de números de competição em material impermeável, de
boa qualidade, tipo Tyvec, nãotecido.”
b) Acréscimo dos subitens 2.6.4 e seguintes:
“2.6.4. Todos os números devem ser com impressão de dados variáveis.
2.6.5. Todos os números devem possuir furos pequenos nos quatro cantos, para
colocação de alfinetes de segurança.
2.6.6. Todos os números devem ser entregues com os alfinetes de segurança
tamanho 00, colocados nos furos.
2.6.7. Os números devem ser duplos, para cada evento, numerados a partir de 1 até
a quantidade assinalada, devendo os dois números iguais ficarem juntos (não
montar duas séries em separado).
2.6.8. Os números com uma ou duas casas decimais não devem possuir zeros à
esquerda. (Exemplo: número 1, é número 1 e não 001; número 11, é número 11 e
não 011).

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do instrumento convocatório.
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É oportuno aduzir que as alterações acima não interferem na formulação das propostas,
razão pela qual, o prazo inicialmente consignado para a abertura do certame resta
mantido.
Divulgue-se no site da CBAt.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2014.

Eduardo Esteter
Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CBAt
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