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CHAMADA PÚBLICA 001/2021 

PARA COLETA DE PREÇO 

O MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO – SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 

nº 82.926.536/0001-05, com sede a Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 1300, Centro, 

São Ludgero/SC, torna público para conhecimento dos interessados que está 

convocando pessoas físicas ou jurídicas interessadas em ministrar curso básico de violão 

popular, com 66 notas, 22 ritmos, Escala, dedilhado e noções de contrabaixo, cordas e 

casas, tablaturas e cifras, afinador eletrônico e por ouvido. Duração: 50 horas. Limite de 

alunos: 200. 

Aula presencial semanal, com duração de duas horas no período noturno a partir 

das 19:30. Local: Prefeitura Municipal de São Ludgero/SC, sito a Avenida monsenhor 

Frederico Tombrock, 1300, Centro, São Ludgero/SC. Local por conta da prefeitura. O local 

poderá ser substituído por outro no centro do município, dependendo da quantidade de 

alunos inscritos. Instrumento por conta do aluno. O prestador do serviço se responsabiliza 

em estar no local e horário do curso, sendo o deslocamento por sua conta, fornecendo 

sonorização para as aulas compatível com o número de alunos. Ao final o licitante 

vencedor deve estar disponível para apresentação pública, conforme solicitação da 

contratante, bem como fornecer certificados de conclusão. 

Os interessados de participar da presente coleta de preços deverão entregar suas 

propostas até as 17h00min do dia 16 de julho de 2021 na Secretaria de Administração, sito 

a Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 1300, Centro, São Ludgero/SC, ou 

encaminhadas para o e-mail administracao@saoludgero.sc.gov.br. 

A participação na presente coleta de preços não representa qualquer garantia 

ou vinculo para futura contratação, servindo a mesma para subsidiar o processo de 

contratação que no interesse e conveniência da Prefeitura Municipal de São Ludgero, 

poderá ser publicado. 

Ficam os interessados cientes de que em eventual processo licitatório a empresa 

vencedora deverá ter qualificação técnica para execução do trabalho e oferta de 

segurança jurídica a municipalidade. 

Faz a presente chamada pública com a finalidade de instruir processo de licitação 

a ser realizado. 

São Ludgero/SC, 13 de julho de 2021. 

 

 

LÉO FUCHTER 

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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