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AMORVILLE 
Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Comunicado de Concorrência nº 01/2021  

 

A Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne (AMORVILLE), 

CNPJ nº 01470788/0001-62, sediada no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 1, Área 

Especial, Jardim Botânico, CEP 71680-357, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará Concorrência nº 01/2021, do tipo preço/técnica, desde que 

atendidas as exigências estabelecidas no Comunicado nº 01/2021, que poderá ser obtido em 

sua sede ou no site www.amorville.org.br. 

 

1. DOS PRAZOS: 

 

a) Abertura do processo de concorrência e divulgação do Comunicado:15/06/2021 

b) Entrega dos envelopes com as propostas: até 18h00 do dia 15/07/2021 

c) Análise das propostas e classificação: dia 17/07/2021 

d) Homologação do resultado: 19/07/2021 

e) Publicação do resultado do certame:20/07/2021 

f) Apresentação para a Assembleia e deliberação da fonte de pagamento: 22/07/2021 

g) Apresentação dos documentos para assinatura do contrato: até 26/07/2021 

h) Assinatura do Contrato: 30/07/2021 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1 O objeto da presente concorrência é a escolha da proposta mais vantajosa, 

considerando preço e técnica, de Projeto Luminotécnico para a substituição do sistema 

de iluminação pública atual do Condomínio Ville de Montagne por sistema baseado 

em luminárias do tipo LED – Diodio Emissor de Luz (sigla em inglês para 

LightEmitting Diode), no padrão CEB. 

 

2.2 As propostas devem contemplar o projeto, o fornecimento do material necessário, a 

mão de obra para instalação dos equipamentos, a garantia dos serviços e dos 

equipamentos e a manutenção/substituição de equipamentos defeituosos, pelo prazo 

mínimo de 60 meses. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Poderão participar do certame pessoas jurídicas com experiência comprovada em 

implantação de projetos de iluminação de equipamentos e sistemas de iluminação 

pública com tecnologia LED para empresas, condomínios, conjuntos e setores de áreas 

urbanas públicas e privadas, desde que atendidas as exigências estabelecidas no 

Comunicado Concorrência N° 01/2021. 

 

Brasília-DF, 15 de Junho de 2021. 

 

 

 

             Maria José Ferreira Pessoa 

             Presidente da AMORVILLE 


