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CHAMADA PÚBLICA 003/2021 

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 com qualificação e interessadas em oferecer 

proposta para fornecer treinamento em Programação Neurolinguística (PNL), 

abordando temas como comunicação Assertiva, trabalho em equipe, liderança 

estratégica, gestão do tempo, rapport, inteligência Emocional, entendimento da 

Mente, sistemas Representacionais, principio 80/20, poder da cooperação, definição e 

cumprimento de metas e Objetivos, modelagem de sucesso e resolução de conflitos, 

visando propiciar aos participantes ferramentas e técnicas e práticas que possibilitem 

ações e posicionamentos pessoais que refletem de forma positiva em sua equipe de 

trabalho, condicionando uma postura de busca de resultados, aumentando a 

produtividade e construindo relacionamentos sólidos. O treinamento de ter carga 

Horária total de dez horas, sendo as aulas realizadas no auditório da sede da prefeitura 

Municipal de São Ludgero/SC, com duração de 2:30 horas por dia , sendo um dia por 

semana, por quatro semanas, com turmas de dez alunos, com  previsão de quatro 

turmas, sendo que o fornecedor deve oferecer todo o material, equipamentos e 

certificado ao final. O preço da proposta deve ser unitário por turma. O município 

reserva o direito de expedir autorização de fornecimento a quantas turmas entender 

conveniente. 

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

propostas até as 17h00min do dia 28 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. 
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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.  

 

 

São Ludgero, SC, 23 de julho de 2021. 

 

 

LÉO FUCHTER 
Secretário de Administração, 

Finanças e Planejamento 
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