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PREFEITURA MUNICIPAL  

DE SÃO LUDGERO | SC 
Centro Admnistrativo 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 Proposta para 

a elaboração de um projeto arquitetônico e de engenharia de uma pista de skate 

(SkatePark), com vistas a avaliar a estrutura existente e projetar sua ampliação, com 

instalação de um Bowl, com área total de intervenção de 580,00m², compreendendo 

os serviços com as seguintes características. Todas as etapas do projeto serão 

apresentadas digital, rvt, dwg, doc, pdf, ou em qualquer formatação comum que o 

município solicitar. Desde o estudo inicial até o produto final, no qual será entregue 

uma vídeo animação para possível divulgação e viabilidade da obra; Elaboração 

de levantamento prévio in loco, caso o prestador do serviço entender necessário; 

Elaboração de anteprojeto; Elaboração do projeto executivo (arquitetônico e 

estrutural); Elaboração dos projetos metálicos e de drenagem; Elaboração de 

planilha analítica com todos os custos para licitar a obra; Será entregue desenho 

técnico, quantitativo de materiais ( plantas, cortes, fachadas, detalhes técnicos, 

perpectivas, 3d e etc) assim como a RRT ou ART do projeto. 

 

 

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

propostas até as 17h00min do dia 29 de julho de 2022 na Secretaria de Administração, 

sito a Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 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 

vinculo 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, 19 de julho de 2022.  

 

LÉO FUCHTER 
Secretário Municipal de Administração,  

Finanças e Planejamento 
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