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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

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 ENTIDADES OU ASSOCIAÇÕES SEM 

FINS LUCRATIVOS para receberem por doação, na forma da LEI ORDINÁRIA 

Nº 2.254/2022, de artefatos de concreto retirados das vias públicas do 

Município, caracterizado pelas lajotas oitavadas retiradas da rua Antônio 

Schlickmann. 

As entidades ou associações sem fins lucrativos devem estar regularmente 

constituídas e encontrar-se em dia com suas obrigações legais e tributárias.  

As entidades deverão manifestar seu interesse respondendo ao Edital de 

Chamamento Público, mediante ofício próprio, informando a quantidade de 

material necessária e com qual finalidade e em que local deseja utilizar os 

artefatos.  

Verificada a irregularidade fiscal, será concedido prazo de cinco dias para 

regularização, e, em caso de não cumprimento, restará desclassificada do 

chamamento. 

Da mesma forma ficam informados que, em encerrado o prazo definido 

neste edital para manifestação de interesse e havendo a manifestação de 

mais de uma entidade ou associação interessada, o material disponível será 

rateado entre estas, salvo se consensualmente as interessadas pactuarem 

de forma diversa. 

Os interessados de participar do presente CHAMAMENTO PÚBLICO deverão 

entregar seu pedido até as 17h00min do dia 07 de julho de 2022 na 

Secretaria de Administração, sito a Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 

1300, Centro, São Ludgero/SC. 

São Ludgero, SC, 22 de junho de 2022. 

 

 

IBANEIS LEMBECK 
Prefeito Municipal 
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