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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  

CULTURA E ESPORTES 

Centro Admnistrativo Municipal  

Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 1.300  

(48) 3657-8804 

educacao@saoludgero.sc.gov.br  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021 

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 com qualificação e interessadas em oferecer proposta comercial para elaboração de 

projetos de engenharia, orçamentos, cronogramas, memorial descritivo e documentos afins 

para licitação da obra de ampliação de unidade escolar (CEI Irmã Stella), neste município, 

conforme segue: 

 Bloco escolar contendo 05 (cinco) salas de aula padrão, com 48,00 m² cada; 

 Sanitários masculinos e femininos contemplando lotação das salas acima; 

 Sanitários masculinos e femininos para PNE, conforme NBR 9050; 

 Depósito para materiais de Educação Física, com área mínima de 5% da quadra 

coberta; 

 Área de circulação e área coberta, com área mínima de 25% da área das salas de 

aula; 

 Quadra com piso para prática poliesportiva e/ou recreativa com área coberta de 

280,00 m²; 

 Cobertura nas áreas de circulação que interligam bloco das salas de aula e quadra 

esportiva ; 

 Muro de alvenaria com 70,00 m extensão e cota de altura de 2,40 m; 

 Muro em gradil com 20,00 m de extensão e cota de altura de 2,40 m; 

 

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

propostas até as 17h00min do dia 02 de setembro de 2021, na Secretaria de Educação, Cultura 

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

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

 

A participação na presente coleta de preços, não representa qualquer garantia ou vínculo 

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 à municipalidade.  

 

São Ludgero/SC, 26 de agosto de 2021. 

 

 

_________________________________________ 

MARIA MARLENE SCHLICKMANN 

Secretária de Educação. Cultura e Esportes 
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