
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 PREÇOS Nº 17/2021 
Objeto: contratação de empresa para executar obra de pavimentação com pedras irregulares e 
meio-fio de concreto pré-moldado na Rua São Carlos, Rua Lajeado Capim, Rua Lajeado Faxinal, 
Rua Lajeado Reginaldo, Rua Lajeado Pessegueiro, Rua Pedro Maciel Cezar e Rua Manoel Diniz 
Lemos, com área total de 3.304 m² (ITEM 01) e obra de pavimentação com pedras irregulares, com 
obras complementares de meio-fio e sarjeta conjugado de concreto, na Rua 15 de Novembro, 
numa área total de 1.074,61 m² (ITEM 02), localizadas no Bairro Cruzeiro, Vila Cruzeiro do Sul. 
Abertura: 29/10/2021 – 8:00 horas 

AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que 
foram objeto de alteração os itens 14.7, 14.12 e 14.14 do edital, os itens 3.1.3, 3.2.2, 4.3.1 e 4.3.3 
do Termo de Referência (Anexo II) e o itens 4.1, 5.8 e 6.1 da minuta do contrato do PREGÃO 
PRESENCIAL CONJUNTO N° 24/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de implementação, gerenciamento, emissão, fornecimento e recarga de 
cartão alimentação, na forma de cartão eletrônico com tarja magnética e/ou chip, que possibilite a 
aquisição de gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos credenciados, nos termos 
da Lei Municipal n.° 4.687/2010 e do Decreto Municipal n.° 144/2010, para a quantidade mensal 
estimada de até 1.547 (mil, quinhentos e quarenta e sete) servidores públicos ativos da 
Administração Direta do Município de Santa Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores de Santa 
Rosa e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rosa 
(PREVIROSA), sendo que a abertura que estava prevista para às 08h00min do dia 28/09/2021 
será adiada para o dia 11/10/2021, às 08h00min, permanecendo inalteradas as demais cláusulas 
e condições do edital. 
O(s) edital(s) e seus anexos estará(ão) disponível(eis) na próxima TERÇA-FEIRA (28/09/2021), 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.  
 
 

Santa Rosa, 24 de setembro de 2021. 
 

 
André Stürmer 

Secretário de Administração e Fazenda 


