ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SEÇÃO DE COMPRAS

AVISO DE ADIAMENTO E ALTERAÇÃO DE EDITAL
O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que:
1) Foi objeto de alteração, o orçamento, o cronograma o BDI, o anexo I e o item 3.2.17 do edital,
da TOMADA DE PREÇOS N° 29/2020 – 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, dessa forma, a abertura que
estava prevista para às 08h00min do dia 27/12/2021 será adiada para o dia 14/01/2022 às
08h00min, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do edital.
2) Foi objeto de alteração, o orçamento, o cronograma o BDI, o anexo I e o item 3.2.17 do edital,
da TOMADA DE PREÇOS N° 31/2020 – Contratação de empresa(s) para execução de obra de
pavimentação asfáltica na Rua Tuiuti (1.202,94 m²) e na Rua Uruguai (747,09 m²) e para execução
de obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua José Bonifácio (4.398,03 m³), na Rua 16
de Abril (542,88 m²) e na Rua Guarani (1.283,58 m²), no Bairro Central, 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 902766/2020/MDR/CAIXA, dessa forma, a abertura que estava prevista para às
08h00min do dia 29/12/2021 será adiada para o dia 17/01/2022 às 08h00min, permanecendo
inalteradas as demais cláusulas e condições do edital.
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima QUARTA-FEIRA (29/12/2021), 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 dezembro de 2021.
André Stürmer
Secretário de Administração e Fazenda

