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CHAMADA PÚBLICA 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 contratando pessoa jurídica habilitada em 

treinamento para a prestação “in loco” e/ou remoto, de serviço de 

auditoria, assessoria e treinamento em operação de sistema de Gestão 

Escolar, com auditoria de dados lançados, identificação de inconsistências, 

treinamento de novos professores, treinamento de assistentes, diretoras e 

equipe técnica, acompanhamento e supervisão dos trabalhos das 

assistentes (secretárias), portal do aluno, portal do professor, suporte online 

e presencial nas escolas e CEIs, cadastro das turmas, calendário escolar, 

matrículas e rematrículas, abertura e fechamento do ano letivo, estudar e 

avaliar novas funcionalidades no sistema em operação no município ou 

outro que vier a substitui-lo, conforme solicitação da secretaria da 

educação; analisar a viabilidade técnica com a equipe de 

desenvolvimento do sistema conforme solicitação; configurar os períodos 

de avaliação aplicados na rede municipal (bimestre, trimestre, semestre); 

configurar as formas de avaliar (por conceito, descritiva, numérica); 

configurar as matrizes curriculares adotadas na rede municipal.  

Assessorar e auditar lançamentos de censo escolar no município, com 

acompanhamento “in loco” e/ou remoto, dos trabalhos das instituições 

municipais, participações em reuniões na CRE, treinamento de novos 

assistentes de educação.  

Assessorar e auditar o preenchimento no sistema atinente ao programa 

Bolsa Família (PBF), com vistas a acompanhar e informar a frequência dos 

alunos da rede municipal beneficiários do programa no sistema, reuniões e 

treinamentos do programa. 

Assessorar e auditar o preenchimento no sistema APOIA, com vistas a 

realizar o acompanhamento da frequência das instituições da rede 
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municipal e suporte técnico do sistema, participação reuniões e 

treinamento do programa. 

O serviço a ser prestado deve/pode ocorrer de maneira emergencial, no 

prazo máximo para início de 24 horas para in loco e 4 horas para remoto, 

cujo prazo será mencionado em Autorização de Fornecimento. Serviços 

solicitados de maneira comum devem ser iniciados no prazo de 48 horas. 

A prestação do serviço será liquidada “por hora”, e o preço incluirá todos 

os custos relativos a operação, incluindo deslocamentos, equipamentos, 

tributos, enfim, todos aqueles necessários a realização do objeto. 

 

Os interessados de participar da presente coleta de preços, deverão 

entregar suas propostas até as 17h00min do dia 07 de março de 2022, na 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, sito a Avenida Monsenhor 

Frederico Tombrock, 1300, Centro, São Ludgero/SC, ou encaminhadas para 

o e-mail educacao@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, 28 de Fevereiro de 2022. 

 

 

MARIA MARLENE SCHLICKMANN 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
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