
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 22/2022 - Objeto: Contratação de empresa para construção de 24 (vinte e 
quatro) módulos sanitários no âmbito do Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, os quais serão 
executados com recursos financeiros do Governo Estadual, a serem repassados através da 
Secretaria de Obras e Habitação, e de contrapartida do Município, de acordo com o Convênio nº 
0762/2022 (Processo nº 22/2200-0000177-2).  Abertura: 27/04/2022 – 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 foi 
objeto de alteração o orçamento, o cronograma, o preâmbulo, o item 3.2.17 e o anexo I do edital 
da TOMADA DE PREÇOS 16/2022 – Objeto: Contratação de empresa para pavimentação 
asfáltica, sinalização, obra de drenagem e serviços complementares na Rua São Guido, Rua São 
Judas Tadeu, Rua São Roque, Rua Santa Marta, Rua São Vicente, Rua São Joaquim, Rua São 
Francisco de Assis, Rua São Miguel Arcanjo e Rua Nossa Senhora da Saúde, no Loteamento 
Auxiliadora II, a abertura que estava prevista para às 08h00min do dia 05/04/2022 será adiada 
para às 08h00min do dia 28/04/2022, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições 
do edital.  

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, o preâmbulo, o item 3.2.17 e o anexo I do edital 
da TOMADA DE PREÇOS 18/2022 – Objeto: Contratação de empresa para pavimentação 
asfáltica, sinalização, obra de drenagem e serviços complementares na Rua Nolar Kruel (área de 
3.323,27 m²), Rua João Macluf (área de 8.120,05 m²) e Rua General Rondon (área de 3.026,92 
m²), localizadas no Centro, a abertura que estava prevista para às 14h00min do dia 06/04/2022 
será adiada para às 14h00min do dia 27/04/2022, permanecendo inalteradas as demais cláusulas 
e condições do edital.  
O(s) edital(s) e seus anexos estará(ão) disponível(eis) na próxima SEGUNDA-FEIRA (11/04/2022), 
no site do Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br).  

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA 
O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que a 
TOMADA DE PREÇOS 21/2022 - Objeto: Contratação de empresa para execução de 
pavimentação asfáltica na Avenida Estanislau Kwiatkoski, localizada no Bairro São Francisco, 
numa área total de 4.427,88 m², incluindo obras complementares de drenagem, sinalização e 
rampas de acessibilidade, cuja abertura que estava prevista para às 08h00min do dia 28/04/2022 
será remarcada para às 08h00min do dia 25/04/2022, permanecendo inalteradas as demais 
cláusulas e condições do edital.  
O edital está disponível no site do Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br).  
OBS: Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100, ramal 283.  

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que a 
TOMADA DE PREÇOS 19/2022 – Objeto: Contratação de empresa para implantação da 3ª etapa 
do Parque Linear Tapeporã III, localizado no quarteirão formado pela Av. Expedicionário Weber, 
Av. Coronel Bráulio de Oliveira, Rua Tapera e Rua Farrapos, na Vila Beatriz, no Bairro Central, 
cuja abertura estava prevista para às 08:00 horas do dia 07/04/2021, foi suspensa para 
reavaliação do projeto e orçamento em razão da procedência da impugnação recebida, conforme 
justificativa anexada ao processo n° 5269/2022. 
 

Santa Rosa, 6 de abril de 2022.  
 
 

André Stürmer 
Secretário de Administração e Fazenda 

 
 
 


