
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 46/2022 
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de engenharia, de acordo 
com as Normas e Diretrizes do DAER/RS, para implantação de pavimentação asfáltica na rodovia 
ERS-162, no trecho entre o Km 2+190 em Guarani das Missões, passando por Senador Salgado 
Filho, até o entroncamento com a ERS-307/344 em Santa Rosa, sendo 4,41 Km pertencentes ao 
município de Guarani das Missões, 14,03 Km pertencentes ao município de Senador Salgado Filho 
e 12,93 Km pertencentes ao município de Santa Rosa, totalizando 31,37 Km de rodovia não 
pavimentada, o qual será executado com recurso proveniente de Convênio que será celebrado 
entre o Município de Santa Rosa, o Município de Senador Salgado Filho e o Município de Guarani 
das Missões. Abertura: 26/08/2022 – 8:00 horas. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2022 
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica na Rua Guaíra, Bairro 
São Francisco – Santa Rosa/RS. Abertura: 25/08/2022 – 8:00 horas. 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima TERÇA-FEIRA (09/08/2022), no site do 
Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br).  
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima TERÇA-FEIRA (09/08/2022), 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 o memorial descritivo, o orçamento, o cronograma, o preâmbulo, o item 3.2.16 
e o anexo I do edital da TOMADA DE PREÇOS 45/2022 – Objeto: Contratação de empresa para 
execução de remendos superficiais e profundos na Avenida Expedicionário Weber, em Santa 
Rosa/RS, a abertura que estava prevista para às 08h00min do dia 11/08/2022 será adiada para às 
08h00min do dia 24/08/2022, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições. 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEGUNDA-FEIRA (08/08/2022) 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.  
Santa Rosa, 05 de agosto de 2022.  

Cláudio Franke 
Secretário de Planejamento e Habitação 
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