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COMUNICADO 01 
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2021) 

 
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021/CM 
SOLICITAÇÃO Nº 58/2021/CM 
PROCESSO N.º: 71/2021/CM 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de Serviços Gerais para higienização, asseio e conservação 
predial de forma contínua, incluindo mão de obra e fornecimento dos equipamentos necessários para a sua 
execução, visando atender as partes internas e externas da Câmara Municipal de Louveira, conforme descrição do 
Termo de Referência. 
 
ONDE SE LÊ: 
DATA/HORA DA VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA: entre os dias 01/06/2021 até 30/06/2021, (mediante prévio 
agendamento), através do telefone (19) 3878-9420 com Gustavo. 
DATA-LIMITE DA GARANTIA PARA LICITAR: 01/07/2021 
DATA/HORA DE ENTREGA DO(S) ENVELOPE(S): até 09h45min do dia 01/07/2021. 
DATA/HORA DE ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S): às 10h10min do dia 01/07/2021. 
1.2 O prazo para o recebimento dos envelopes N.º 01 – “DOCUMENTAÇÃO” e N.º 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” será 
até as 09h45m do dia 01/07/2021, na recepção, no Palácio dos Emancipadores, situado na Rua Wagner Luiz 
Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP, mediante protocolo. 
1.3 O início da abertura do ENVELOPE Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” dar-se-á às 10h10m do dia 01/07/2021, no local 
acima citado. 
7.1 A LICITANTE, representada por seu Representante legal, credenciado pela empresa, poderá comparecer na 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, entre os dias 01/06/2021 até 30/06/2021 (mediante prévio agendamento), 
através do telefone (19) 3878-9420 ou e-mail diretoriaadm@louveira.sp.leg.br com Gustavo, munida do ANEXO V – 
COMPROVANTE DE VISTORIA TÉCNICA, para inspecionar os locais onde serão executados os serviços, a qual deve 
ser feito por profissional com capacidade técnica, tomando conhecimento de todos os aspectos  que  possam  influir,  
direta  ou  indiretamente,  na execução dos serviços, sua complexidade, bem como tomando ciência de todas as 
demais informações e condições locais pertinentes à boa elaboração da proposta comercial. 
 
LEIA-SE: 
DATA/HORA DA VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA: entre os dias 07/06/2021 até 05/07/2021, (mediante prévio 
agendamento), através do telefone (19) 3878-9420 com Gustavo. 
DATA-LIMITE DA GARANTIA PARA LICITAR: 06/07/2021 
DATA/HORA DE ENTREGA DO(S) ENVELOPE(S): até 09h45min do dia 06/07/2021. 
DATA/HORA DE ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S): às 10h10min do dia 06/07/2021. 
1.2 O prazo para o recebimento dos envelopes N.º 01 – “DOCUMENTAÇÃO” e N.º 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” será 
até as 09h45m do dia 06/07/2021, na recepção, no Palácio dos Emancipadores, situado na Rua Wagner Luiz 
Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP, mediante protocolo. 
1.3 O início da abertura do ENVELOPE Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” dar-se-á às 10h10m do dia 06/07/2021, no local 
acima citado. 
7.1 A LICITANTE, representada por seu Representante legal, credenciado pela empresa, poderá comparecer na 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, entre os dias 07/06/2021 até 05/07/2021 (mediante prévio agendamento), 
através do telefone (19) 3878-9420 ou e-mail diretoriaadm@louveira.sp.leg.br com Gustavo, munida do ANEXO V – 
COMPROVANTE DE VISTORIA TÉCNICA, para inspecionar os locais onde serão executados os serviços, a qual deve 
ser feito por profissional com capacidade técnica, tomando conhecimento de todos os aspectos  que  possam  influir,  
direta  ou  indiretamente,  na execução dos serviços, sua complexidade, bem como tomando ciência de todas as 
demais informações e condições locais pertinentes à boa elaboração da proposta comercial. 
 

 
Louveira, 07 de junho de 2.021  

 
 
 

JOSÉ MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Louveira 


