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 ELETRÔNICO Nº 44/2021
Objeto: Aquisição de materiais de construção (telas, arames e esticadores) para
cercamento/manutenção de campo de futebol na comunidade de Bela União. LICITAÇÃO COM
ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP, MEI E EQUIPARADOS, COM ITEM DE AMPLA
PARTICIPAÇÃO E RESERVA DE COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). Abertura:
03/12/2021 – 8:00 horas
TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2021
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação tátil visual na EMEF Santa Rita,
localizada na Rua Estanislau Kwiatkowski, nº 271, Bairro São Francisco, conforme as
especificações técnicas descritas no memorial descritivo, no cronograma físico-financeiro, no
orçamento discriminado e nos projetos técnicos. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI E
EQUIPARADOS. Abertura: 01/12/2021 – 8:00 horas
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima QUARTA-FEIRA (17/11/2021), no Portal de
Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e no site do Município de Santa Rosa
(www.santarosa.rs.gov.br).
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:
1) O orçamento, o cronograma e o Anexo I do edital da TOMADA DE PREÇOS N° 18/2021 –
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica, com obras
complementares de drenagem, sinalização e rampas de acessibilidade, na Rua 24 de Outubro,
numa área total de 4.167,83 m², no Bairro Glória, a qual será executada com recursos financeiros
do Plano de Ação 09032021-010482, recurso de Emenda Parlamentar na modalidade
Transferência Especial, e de contrapartida do Município, sendo que a abertura que estava prevista
para às 08h00min do dia 16/11/2021 será adiada para o dia 03/12/2021 às 08h00min,
permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do edital.
2) O orçamento, o cronograma e o Anexo I do edital da TOMADA DE PREÇOS N° 19/2021 –
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica com CBUQ, com obras
complementares de meio-fio e sarjeta de concreto, drenagem, sinalização e rampas de
acessibilidade, na Rua São José, no trecho entre a Avenida América e a Rua Rosalino Rigo, numa
área total de 8.007,37 m², no Bairro Central, sendo que a abertura que estava prevista para às
08h00min do dia 23/11/2021 será adiada para o dia 03/12/2021 às 14h00min, permanecendo
inalteradas as demais cláusulas e condições do edital.
3) O orçamento, o cronograma, o memorial de cálculo e o memorial descritivo e o Anexo I do edital
da TOMADA DE PREÇOS N° 21/2021 – contratação de empresa para a instalação de adutora de
água DN 150mm na Avenida Inhacorá e na Rua Edwino Fenner, no Bairro Sulina, sendo que a
abertura que estava prevista para às 08h00min do dia 26/11/2021 será adiada para o dia
06/12/2021 às 08h00min, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do edital.
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima QUARTA-FEIRA (17/11/2021), no site do
Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br).
Observação: Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100,
ramal 283.
Santa Rosa, 12 de novembro de 2021.
André Stürmer
Secretário de Administração e Fazenda

