
AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Santa Rosa, RS, torna público, para o conhecimento de todos os interessados, que 
realizará a(s) seguinte(s) licitação(es): 

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021 
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação com pedras irregulares, obras de drenagem e 
serviços complementares na via de acesso à Comunidade Lajeado Pessegueiro, com área total de 
4.355,55 m², a qual será executada com recursos financeiros do Governo Federal, a serem 
repassados através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e de contrapartida do 
Município, de acordo com o Contrato de Repasse nº 892690/2019/MAPA/CAIXA (Operação 
1067407-96/MAPA – Pavimentação com pedras irregulares via de acesso a comunidade da 
Lajeado Pessegueiro). Abertura: 06/04/2021 – 08:00 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de até 230 toneladas de 
emulsão asfáltica RM 1C. Abertura: 07/04/2021 – 08:00 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuros e eventuais serviços de lavagem interna e externa 
dos veículos leves, dos ônibus, dos micro-ônibus e dos caminhões e de lavagem externa das 
motocicletas da frota de veículos da Administração Pública Municipal. LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME, EPP, MEI E EQUIPARADOS. Abertura: 08/04/2021 – 08:00 horas. 
 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na QUINTA-FEIRA (18/03/2021), no site do Município de 
Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br). Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, 
telefone (55) 3511-5100, ramal 283.  
ATENÇÃO: Por força da Lei Federal n° 13.979/2020, do Decreto Estadual n° 55.240/2020 e do 
Decreto Municipal n° 141/2020, a Sessão Pública seguirá procedimentos necessários para 
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (coronavírus). Diante 
disso, informamos que para evitar aglomeração de pessoas será permitida a presença de 
um representante por licitante e que será obrigatório o uso de máscara de proteção 
respiratória durante a Sessão, bem como o uso do álcool gel de forma ostensiva por todos 
os participantes. 

Santa Rosa, 17 de março de 2021. 
 

Cláudio Franke 
Secretário de Administração e Fazenda  

por Delegação de Poderes 
 

 


