
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 49/2022 
Objeto: contratação de empresa para pavimentação com pedras irregulares na Rua Miguel Edvino 
Meinertz, incluindo obras complementares de meio-fio de concreto e drenagem pluvial, no Bairro 
Guia Lopes. Abertura: 09/09/2022 – 8:00 horas. 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima QUARTA-FEIRA (24/08/2022), no site do 
Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br).  

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO 
O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que foi 
objeto de alteração o anexo II (termo de referência) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO 73/2022 
– Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de Solução Integrada de 
Telefonia Virtual IP em nuvem, com aparelhos e ramais IP (incluindo configuração, treinamento e 
suporte técnico) e o Plano de Telefonia Voip, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e 
condições do edital.  
O edital já se encontra disponível no Portal de Compras Públicas 
(www.portaldecompraspublicas.com.br) e 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 preâmbulo e o anexo II do edital do PREGÃO ELETRÔNICO 72/2022 – 
contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e 
corretiva, em 01 (um) elevador, da marca Otis, instalado junto ao prédio do Centro Cultural, a 
abertura que estava prevista para às 08h00min do dia 18/08/2022 será adiada para o dia 
02/09/2022 às 08h00min, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do edital. 
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEGUNDA-FEIRA (22/08/2022), 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.  

OBS: Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100, ramal 283.  
Santa Rosa, 20 de agosto de 2022.  

Cláudio Franke 
Secretário de Planejamento e Habitação 
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