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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Licitação

 

 

TERMO DOCUMENTO SEM EFEITO

 

Jus�fica�va

Tendo em vista a correção material do Edital (80470787), visando colocar a
ordem correta de seus itens para fazer sen�do, então deve ser re�rado o ITEM
“10.4.1.4.3. Deverão ser apresentados todos os cer�ficados do INMETRO, bem
como laudos com capacidade de comprovar desempenho informado”, que
deve ser incluído no ítem 18.2.1, conforme a seguir.

Alterar o ITEM 18.2.1 DO EDITAL para: 
"18.2.1. Da entrega da amostra: Como critério de Classificação da PROPOSTA
DE PREÇOS ATUALIZADA, a licitante que apresentar o menor preço deverá
apresentar amostras dos componentes do conjunto modular, acompanhadas
de cer�ficados INMETRO e/ou laudos que comprovem o desempenho dos
itens do presente Objeto, no prazo de 10 (dez) dias úteis, importando em
DESCLASSIFICAÇÃO caso a amostra não esteja no padrão especificado,
devendo ser apresentados os seguintes itens, no mínimo:".

Documento sem
efeito link SEI-GDF (80470787)

Documento que
subs�tui o sem efeito link SEI-GDF do novo documento (81191977)

 Brasília-DF, 03 de março de 2022.

 

 

Nome

Cargo

 

ORIENTAÇÕES:

Este termo deve ser u�lizado para tonar um documento sem efeito;

Este termo deverá ser posicionado após o documento que perderá o efeito - mover o documento na árvore do processo;

O documento sem efeito deve permanecer visível na árvore do processo (sem cancelamento)

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CRUZ BORBA - Matr.0277593-X,
Coordenador(a) de Licitação, em 03/03/2022, às 14:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
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A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 81187371 código CRC= 3ED7738E.
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