
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 27/2021 
Objeto: Contratação de empresa para perfuração, desenvolvimento e instalação de poço tubular 
profundo para captação de água junto à comunidade da Linha Sete Norte, no interior do Município 
de Santa Rosa, incluindo o eventual serviço de tamponamento do poço, se for necessário. Abertura: 
22/12/2021 – 8:00 horas 

TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2021 
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação com pedras irregulares, obras de drenagem e 
serviços complementares na comunidade de Guia Lopes, na Rua das Dálias, com área total de 
1.175,65 m²; Rua Domingos Zandoná, com área total de 2.217,03 m²; Rua João Carlos de Lima, com 
área total de 1.517,43 m², Rua José Petry, com área total de 1.133,44 m², Rua Pedro Camargo,  com 
área total de 2.119,14 m²; Rua Pedro Roberto Kuntz, com área total de 6.922,50m², as quais serão 
executadas com recursos financeiros do Governo Federal, a serem repassados através do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, e de contrapartida do Município, de acordo com o Contrato de 
Repasse nº 902765/2020/MDR/CAIXA. Abertura: 22/12/2021 – 14:00 horas 

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2021 
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica sobre 
calçamento existente e de recapeamento asfáltico com CBUQ, incluindo obras complementares de 
drenagem, sinalização, passeio e rampas de acessibilidade, na Rua General Osório, Bairro Centro, 
numa área total de 9.171,84 m² conforme as especificações técnicas descritas no memorial 
descritivo, no orçamento discriminado, nos projetos técnicos e no cronograma físico-financeiro. 
Abertura: 27/12/2021 – 8:00 horas. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2021 
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de modernização da quadra de esporte 
localizada na praça do Bairro Sulina, a qual será executada com recursos financeiros do Governo 
Federal, a serem repassados através do Ministério da Cidadania, e de contrapartida do Município, 
de acordo com o Contrato de Repasse nº 892556/2019/MC/CAIXA. Abertura: 27/12/2021 – 14:00 
horas. 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEGUNDA-FEIRA (06/12/2021), 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, 03 de dezembro de 2021. 
 

André Stürmer 
Secretário de Administração e Fazenda 

 
 


