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AVISO DE LICITAÇÃO (EDITAL RESUMIDO) 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES – SP 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
CARTA CONVITE N.º 01/2021 
 
Encontra-se aberta na Câmara Municipal de Presidente Bernardes, a CARTA CONVITE n.º 
01/2021 – Processo n.º 33/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, que trata da Reforma do 
Prédio Sede da Câmara Municipal (serviços preliminares – forro de gesso – piso e drenagem – 
pintura – mezanino e escada – limpeza final) conforme Planilha Orçamentária e Cronograma 
Físico-Financeiro, Projeto e Memorial Descritivo anexos ao Edital de Carta Convite nº 
01/2021, com observância das seguintes características gerais mínimas, sendo: 
                                                         

- SERVIÇOS PRELIMINARES – Demolição manual de forro de gesso, inclusive sistema de 
fixação e manter os pontos de ligação das luminárias, remoção de entulho de obra com caçamba 
metálica – gesso e ou drywall e limpeza do local. Demolição pisos cimentados inclusive sub-base, 
preparo e regularização de terreno em desnível, locação da obra de calçamento. FORRO DE GESSO 
– Instalação de forro de gesso acartonado, com junta de dilatação, com estrutura metálica para 
sustentação, com pré-disposição para instalação das luminárias. PISO E DRENAGEM – Lastro de 
brita, com e=3 cm, em solo compactado, com concreto usinado fck = 30 Mpa e=6 cm, com 
lançamento e bombeamento, desempenado. Execução de caixas de drenagem, para receber coletores 
de águas pluviais, oriundas do telhado, conforme projeto, com tampa de concreto e ligação de tubo 
pvc até gralha existente. PINTURA – O interior da Obra receberá massa corrida látex acrílico, no 
teto e paredes, e a execuçãode um barrado de tinta esmalte a base de óleo a uma altura de 1,60 m. 
MEZANINO E ESCADA – Execução de plataforma de acesso da escada para platibanda, com aço 
ASTM-36, conforme projeto, com base de aço patinável, e pintura da estrutura. LIMPEZA FINAL – 
Limpeza geral do local da obra, dando descarte final a todo material e resíduos recorrente a reforma 
e instalação do novo forro. 
 

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 25 de outubro de 2021, às 9:15 horas, na 
Câmara Municipal de Presidente Bernardes – SP, sito a Rua Dr. Marcelo Drumond Tostes, n.º 
205, Vila São Vicente, Presidente Bernardes - SP. 

 
O edital de inteiro teor estará à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 

16:00 horas no endereço supracitado. 
 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 3262-

1312. 
 

Presidente Bernardes, 13 de outubro de 2021. 
 
 

HELENA APARECIDA WITTICA TEIXEIRA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRESIDENTE BERNARDES 


