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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  

CULTURA E ESPORTES 

Centro Administrativo Municipal  

Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 1.300  

(48) 3657-8804 

educacao@saoludgero.sc.gov.br  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 

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 para fazer lavação/higienização, secagem, passagem e 

dobra dos uniformes utilizados por atletas da Comissão Municipal de Esportes – CME de 

São Ludgero. Os serviços deverão ser prestados conforme a demanda e/ou solicitação 

do Departamento de Esportes, sendo que a contratada é responsável pelos materiais 

necessários (água, sabão, etc.), bem como zelar pela integridade dos uniformes 

quando estiverem sob sua guarda. Os uniformes a serem lavados deverão ser retirados 

no dia da solicitação, no Ginásio Lino Philippi, na sede/administrativa da CME, e 

devolvidos no mesmo local, no prazo máximo de 48 horas. 

Ressalta-se que as propostas de preço deverão considerar a seguinte descrição: 

 
Item Lavação/higienização, secagem, passagem e dobra de 

uniformes utilizados por atletas da Comissão Municipal de 

Esportes - CME 

Preço unitário/ 

por execução 

1 Execução 1: 30 coletes (futsal, futebol, atletismo)  

 

2 Execução 2: uniforme/futebol de campo contendo: 20 

camisas, 20 calções e 20 meiões. 

 

3 Execução 3: uniforme/futebol de salão contendo: 20 

camisas, 20 calções e 20 meiões. 

 

 

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

suas propostas até as 17h00min do dia 14 de abril de 2022, na Secretaria de Educação, 

Cultura e Esportes, sito a Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 1300, Centro, São 

Ludgero/SC, ou encaminhá-las 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 poderá ser efetuado segundo o interesse e conveniência da 

Prefeitura Municipal de São Ludgero. 

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, 08 de abril de 2022. 
 

MARIA MARLENE SCHLICKMANN 

Secretária de Educação,  

Cultura e Esportes 
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