
Quarta-feira, 02 de março de 2022 às 07:57, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3652120: CHAMADA PÚBLICA PARA COLETA DE
PREÇOS - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL

ENTIDADE
Prefeitura municipal de São Ludgero

MUNICÍPIO
São Ludgero

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3652120

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3652120


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE SÃO LUDGERO|SC 
Centro Administrativo Municipal  

Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 1.300  

(48) 3657-8800 

administracao@saoludgero.sc.gov.br  

 

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 convocando pessoas jurídicas interessadas em oferecer 

proposta para LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA 

PREFEITURA DE SÃO LUDGERO COM O FORNECIMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL 

CONFORME DETALHAMENTO A SEGUIR: Levantamento físico dos bens móveis, 

tombamento (etiquetamento), identificando o bem, localização, estado de 

conservação e Mensuração de valores dos bens, de conforme as normas 

contábeis para o setor público (MCASP), vigentes na data de execução do 

objeto deste contrato bem como de acordo com as normativas do Tesouro 

Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Digitação e 

atualização do sistema de patrimônio utilizado pelo Município; Atualização dos 

responsáveis  com a emissão dos respectivos termos de responsabilidade; 

Implantação de tabela de depreciação e configuração do sistema para gerar 

de forma automatizada; Registro fotográfico dos veículos, equipamentos, 

máquinas. Também a atualização dos registros contábeis de acordo com As 

normas Brasileiras de Contabilidade e elaboração das respectivas notas 

explicativas relativas aos lançamentos dos ajustes iniciais; Elaboração das fichas 

de vistorias com os respectivos registros fotográficos e Avaliação de imóveis 

(conforme recebimento das matrículas atualizadas); Atualização dos registros 

contábeis e patrimoniais.  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: aproximadamente 7.000 (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; A avaliação dos imóveis será de acordo com a planta genérica 

de valores.  

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 Administração, sito a Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 
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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, 02 de Março de 2022. 

 

 

LÉO FUCHTER 

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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