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):
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de lanches (xis) e refeições
(tipo marmitex). LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI E EQUIPARADOS. Abertura:
25/06/2021 – 08:00 horas.
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEGUNDA-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.
AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021
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 ELETRÔNICO N° 04/2021 – Aquisição de
peças automotivas para manutenção de máquinas e veículos pesados da Secretaria de
Agricultura, sendo que a abertura que estava prevista para às 08h00min do dia 16/06/2021 será
adiada para o dia 30/07/2021 às 08h00min, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e
condições do edital.
AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021
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 ELETRÔNICO N° 05/2021 – Aquisição de
peças automotivas para manutenção de veículos leves e de máquinas e veículos pesados da
Secretaria de Agricultura, sendo que a abertura que estava prevista para às 08h00min do dia
18/06/2021 será adiada para o dia 02/07/2021 às 08h00min, permanecendo inalteradas as demais
cláusulas e condições do edital.
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima QUARTA-FEIRA, no Portal de Compras
Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e 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, 11 de junho de 2021.
André Stürmer
Secretário de Administração e Fazenda

