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PREGÃO PRESENCIAL N° 005/CBAt/2014 

PROCESSO Nº 002/2014 

OBJETO: Fornecimento de medalhas 

 

 
COMUNICADO Nº 002/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 face de um equívoco 
constante nos quadros onde consta a descrição do item 03 do objeto, a redação da 
especificação técnica do referido item fica alterada na seguinte conformidade: 
 

a) Subitem 1.2. do edital; subitem 2.1. do Anexo I – Termo de Referência; Anexo VIII 
- Modelo - FORMULÁRIO – PROPOSTA; ANEXO X – Minuta de Ata de Registro de 
Preços,  Cláusula Primeira – OBJETO, subitem 1.1: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

   Estimada 

01 

Confecção de medalhas (Material: Zamak, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para serem utilizadas nos eventos oficiais da CBAt 
(Campeonatos Brasileiros e Copa Brasil). As mesmas deverão ter 
diâmetro de 6 cm e espessura de 0,3 cm e faixa VERDE E AMARELA, 
conforme o layout abaixo.  

UN 1500 

02 

Confecção de medalhas (Material: Zamak, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para as Federações. As mesmas deverão ter diâmetro 
de 5 cm e espessura de 0,3 cm e faixa VERDE E AMARELA, 
conforme o layout abaixo.  

UN 43020 

03 

Confecção de medalhas (Material: Latão, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o Logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para serem utilizadas nos eventos oficiais da CBAt 
(GPs e Meetings). As mesmas deverão ter diâmetro de 9 cm e 
espessura de 0,5 cm e fita VERDE do tipo Gorgurão, conforme o 
layout abaixo.  

UN 720 
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LEIA-SE: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

   Estimada 

01 

Confecção de medalhas (Material: Zamak, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para serem utilizadas nos eventos oficiais da CBAt 
(Campeonatos Brasileiros e Copa Brasil). As mesmas deverão ter 
diâmetro de 6 cm e espessura de 0,3 cm e faixa VERDE E AMARELA, 
conforme o layout abaixo.  

UN 1500 

02 

Confecção de medalhas (Material: Zamak, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para as Federações. As mesmas deverão ter diâmetro 
de 5 cm e espessura de 0,3 cm e faixa VERDE E AMARELA, 
conforme o layout abaixo.  

UN 43020 

03 

Confecção de medalhas (Material: Latão, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o Logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para serem utilizadas nos eventos oficiais da CBAt 
(GPs e Meetings). As mesmas deverão ter diâmetro de 7,5 cm e 
espessura de 0,5 cm e fita VERDE do tipo Gorgurão, conforme o 
layout abaixo. 

UN 720 

 
 
 
b) Os dados contidos no layout do subitem 2.3.3, Item 03 – Padrão CBAt – GPs e 
Meetings estão corretos. 
 
Permanecem inalteradas todas as demais disposições do instrumento convocatório. 
 
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, 1º de abril de 2014. 
 
 
 
Eduardo Esteter  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CBAt   
 


