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RETIFICAÇÃO 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2022
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: menor preço por item. Objeto: aquisição de materiais 
eletroeletrônicos para uso das secretarias municipais de Monte Belo do Sul – 
RS – Conforme Termo de Referência (Anexo I). As datas relativas à sessão 
de disputa são as seguintes: - Recebimento das Propostas: a partir das 8h do 
dia 16/05/2022, até as 8h do dia 01/06/2022. - Abertura das Propostas: a 
partir das 8h01min do dia 01/06/2022 - Início da sessão de disputa de Preços: 
àsàs 10h do dia 01/06/2022. Retificação 01/2022 na íntegra encontra-se 
disponível nos sites: https://www.montebelodosul.rs.gov.br e 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. Informações adicionais pelo 
telefone: (54) 3457 2051.

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará PREGÃO 
ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, tipo: menor preço por item. 
Objeto: aquisição de materiais de limpeza, destinados às secretarias 
municipais de Monte Belo do Sul – Conforme Termo de Referência (Anexo 
I). As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das 
Propostas: a partir das 8h do dia 23/05/2022, até as 8h do dia 02/06/2022 - 
Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 02/06/2022 - Início da 
sessãosessão de disputa de Preços: às 10h do dia 02/06/2022. Referência de tempo: 
Horário de Brasília (DF) Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais pelo 
telefone: (54) 3457 2051.

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022- REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de 
medicamentos de uso humano, para a Secretaria Municipal da Saúde de 
Monte Belo do Sul – RS. As datas relativas à sessão de disputa são as 
seguintes: - Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia 23/05/2022, 
até as 8h do dia 03/06/2022 - Abertura das Propostas: a partir das 8h01min 
do dia 03/06/2022. - Início da sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 
03/06/2022.03/06/2022. Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

Monte Belo do Sul, 20 de maio de 2022. 

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 – Objeto: contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos especializado em psicologia, 
20 horas semanais, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa 
Tereza-RS. Data de abertura: 02/06/2022, às 9h.

EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 – Objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos 
leves e pesados das Secretarias e do Gabinete do Município de Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 06/06/2022, às 9h.

EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 018/2022 – Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de inseminação artificial em bovinos 
e suínos pertencente aos agricultores do município de Santa Tereza/RS. 
Data de abertura: 07/06/2022, às 9h. 

EDITALEDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº003/2022 – Objeto: contratação de 
instituição financeira para processamento e gerenciamento da folha de 
pagamento dos servidores públicos do município de Santa Tereza, com 
exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses, em conformidade com 
as disposições do edital, bem como as expressas na LEI Nº 8.666/93. Data 
de abertura: 24/06/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 20 de maio de 2022. 

Gisele CaumoGisele Caumo
Prefeita Municipal
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