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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

Centro Admnistrativo Municipal  

Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 1.300  

(48) 3657-8822 

administracao@saoludgero.sc.gov.br 

 

CHAMADA PÚBLICA 004/2021 
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 jurídicas interessadas em oferecer proposta para levantamento e 

avaliação dos bens patrimoniais pertencentes ou sob guarda do município de São 

Ludgero, com fornecimento de leitor de dados e sistema de gestão patrimonial, 

baseados na tecnologia de identificação por rádio frequência. As propostas devem 

cotar os seguintes produtos/serviços: 1) Identificação dos bens; 2) Localização dos 

bens; 3) Cadastro no sistema de cada unidade; 4) Colocação de placa de cada 

unidade; 5) Fornecimento de 10.000 (dez mil) tags/placas com tecnologia de 

identificação por radiofrequência, 6) fornecimento de leitor de dados para placas de 

patrimônio com tecnologia de identificação por radiofrequência; 7) Fornecimento de 

Telefone Celular compatível com sistema correspondente; 8) fornecimento de sistema 

de gestão patrimonial na web, baseados na tecnologia de identificação por 

radiofrequência, Fornecimento de 10.000 (dez mil) placas de patrimônio em metal. 

Observação. O orçamento deve individualizar cada item anteriormente numerado 

para que sejam liquidados separadamente. 

Informações complementares: 7000 (sete mil) itens móveis e imóveis a serem 

cadastrados; 18 (dezoito) prédios a ser levantados e visitados; aproximadamente 100 

(cem) imóveis do município a serem cadastrados; necessária a colocação de 7000 

(sete mil) de placas de patrimônio. 

Os interessados de participar da presente coleta de preços deverão entregar 

suas propostas até as 17h00min do dia 16 de agosto 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 vincula 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, 10 de agosto de 2021. 

 

 

LÉO FUCHTER 
Secretário de Administração,  

Finanças e Planejamento 
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