
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA 

SECRETARIA DE GESTÃO E FAZENDA 
SEÇÃO DE COMPRAS 

 
AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

 
O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que foi 
objeto de alteração o anexo I do edital da PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2021 – Aquisição de 
telas, arames e postes, a abertura que estava prevista para às 08h00min do dia 13/04/2021 será 
adiada para o dia 03/05/2021 às 08h00min, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e 
condições do edital. 
ATENÇÃO: Por força da Lei Federal n° 13.979/2020, do Decreto Estadual n° 55.240/2020 e do 
Decreto Municipal n° 77/2020, 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. 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEXTA-FEIRA, 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.  

 
Santa Rosa, 13 de abril de 2021. 

 
 

André Stürmer  
Secretário de Administração e Fazenda 
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