
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): 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 
Objeto: Chamamento Público para inscrição e seleção de 250 (duzentos e cinquenta) Profissionais 
da Cultura (pessoa física), que tiveram suas rendas afetadas pelas medidas restritivas de combate 
ao Covid-19, para obtenção do auxílio emergencial.  Período de recebimento das propostas: de 
23/11/2021 até 08/12/2021, das 07h30min às 17h30min.  

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 orçamento, o cronograma, composições próprias e o Anexo I do edital da 
CONCORRÊNCIA N° 04/2021 – Contratação de empresa para construção de um prédio em 
alvenaria na Rua Ilse Mantei, nº 405, Bairro Figueira, para o funcionamento de uma escola 
municipal de educação infantil (EMEI SÃO FRANCISCO), sendo que a abertura que estava 
prevista para às 08h00min do dia 25/11/2021 será adiada para o dia 23/12/2021 às 08h00min, 
permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do edital. 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEGUNDA-FEIRA (22/11/2021), no site do 
Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br).  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de poda e retirada de 
árvores, recolhimento e trituração de galhos, na área urbana da cidade de Santa Rosa, sem 
dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de insumos, materiais, ferramentas e 
equipamentos necessários. Abertura: 08/12/2021 – 8:00 horas 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de serviços de impressão 
gráfica de carnês para cobrança do IPTU e taxa de lixo. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP, 
MEI E EQUIPARADOS. Abertura: 06/12/2021 – 8:00 horas 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima TERÇA-FEIRA (23/11/2021), no Portal de 
Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e no site do Município de Santa Rosa 
(www.santarosa.rs.gov.br).  

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que o 
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021 – Aquisição de escavadeira hidráulica, foi revogado por razões 
de interesse público, com fundamento no art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/1993, conforme 
justificativa anexada no Portal de Compras Públicas e no processo 16730/2021. 
Observação: Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100, 
ramal 283.  

Santa Rosa, 19 de novembro de 2021. 
 

André Stürmer 
Secretário de Administração e Fazenda 


