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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO AMPLA 

Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (AMVALI) 

Processo nº 001/2021 

 

Contratação de empresa para serviço de reforma da sede da AMVALI 

 

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu - AMVALI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 83.784.090/0001-86, com sede na Rua Arthur Gumz, 88, Vila Nova, CEP 

89.259-340, nesta Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina simplesmente denominada 

“AMVALI”, representada neste ato pelo Presidente, Sr. Clézio José Fortunato, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a intenção de realizar a reforma da sede da associação conforme 

Edital de Seleção Ampla 001/2021. 

 

Abertura das propostas: 

 Recebimento dos envelopes e credenciamento até: 09h00min do dia 30/06/2021; 

 Abertura da sessão de julgamento: 09h30min do dia 30/06/2021. 

 

Local: Rua Arthur Gumz, 88, Vila Nova, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.259-340. 

 

Forma de julgamento: Menor preço global. 

 

Objeto:  Seleção de empresa especializada para realizar a prestação de serviços de engenharia 

com fornecimento de materiais e mão de obra para reforma da sede da AMVALI que envolve os 

serviços de engenharia e de construção civil, como demolições, fechamentos, tubulações, 

contrapiso, entre outros itens pertinentes, será para realizar a substituição do piso existente por um 

novo porcelanato em todo o edifício, realizar a abertura entre salas, fechamento de buracos de ar-

condicionado, remoção e realocação de esquadrias, esquadrias novas, remover todos os itens para 

realizar a pintura interna de tetos e paredes, bem como fazer a pintura nas paredes externas que 

sofrerão reparos e ainda conforme termo de referência (anexo VIIII) e projeto básico (anexo X) que 

fazem parte do edital de seleção ampla 001/2021. 
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O Edital na íntegra encontra-se disponível no site da AMVALI, pelo endereço: 
https://www.amvali.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/156818 

 
 
 
 

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO 
Presidente da AMVALI 

https://www.amvali.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/156818

