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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
                                     
                                           CHAMADA PÚBLICA  03/2022 
                                              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 convocando pessoas jurídicas com qualificação e interessadas em oferecer 
proposta comercial para elaboração de projetos de engenharia, projeto arquitetônico e 
expográfico, orçamentos, cronogramas, memorial descritivo e documentos afins para 
licitação da obra para implantação do Memorial Huberto Rohden. 

Nesse sentido, faz-se necessário e é indispensável, que o planejamento da obra, 
bem como o projeto arquitetônico e expográfico, retratem de forma fidedigna, 
com embasamento teórico e pesquisa histórica, a vida e a obra de Huberto 
Rohden. Ou seja, o ambiente arquitetônico e seus pormenores precisam 
evidenciar a singularidade e as peculiaridades desse ilustre cidadão de São 
Ludgero. Sendo assim, faz-se necessário que os profissionais envolvidos no 
desenvolvimento dos projetos possuam expertise, conhecimento e domínio da 
temática em questão e que isto seja comprovado por meio de documentação 
específica. No que se refere aos profissionais envolvidos e responsáveis pela 
elaboração dos projetos, é imprescindível a comprovação, por meio de 
documentos, de formação específica, ou seja, graduação em engenharia, 
arquitetura/desing de interiores e museologia/história. 

Quanto ao espaço físico a ser utilizado para a implantação do Memorial Huberto 
Rohden, trata-se de uma sala com área de 201,98m² e pé direito médio de 3,50m, 
anexa ao Centro Cultural Multiuso Dimas Schlickmann, localizada no piso térreo, 
fundos da edificação. A mesma se encontra com as paredes de alvenaria levantadas, 
em chão batido (sem contra piso) e cobertura com laje pré-moldada. 

Portanto, para a finalidade descrita, são necessários estudos técnicos e elaboração 
de projetos, orçamentos, cronogramas, memoriais descritivos e especificações técnicas 
elaboradas por profissionais comprovadamente capacitados, conforme citado acima. 

Os interessados de participar da presente coleta de preços, deverão entregar suas 
propostas até as 17h00min do dia 22 de junho 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, 15 de junho de 2022. 
 

 
_________________________________________ 

MARIA MARLENE SCHLICKMANN 
Secretária de Educação, Cultura e Esportes 
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