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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022 – Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar 
no Município de Santa Tereza – RS. Data de abertura: 11/08/2022 às 9h.
RETIFICA-SERETIFICA-SE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022 
– Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e 
suporte técnico para microcomputadores, notebooks, impressoras e 
nobreaks e fornecimento de minutagem de ligações de telefonia fixa para 
o Município de Santa Tereza-RS. Data de abertura: 12/08/2022, às 9h.
EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 022/2022 – Contratação de 
empresa especializada para construção de muro de madeira tratada na 
Praça do Porto, no Munícipio de Santa Tereza – RS. Data de abertura: 
17/08/2022, às 9h.  

Santa Tereza/RS, 29 de julho de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022 
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará 
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, menor preço global. Objeto: prestação 
dos serviços de coleta, transporte e transbordo dos resíduos orgânicos 
coletados em todo o perímetro urbano municipal, na frequência de três 
vezes por semana, sendo: às segundas, quartas e sextas-feiras; e, resíduos 
sólidos e recicláveis, coletados em todo o perímetro urbano, todas as 
quartas-feiras; e na área rural do Município, todas as segundas-feiras 
(conforme(conforme Projeto Básico em anexo), a serem executados em regime de 
empreitada por preço global, conforme especificações técnicas, anexas 
deste edital. A data da realização do certame será dia 30 de agosto de 
2022, às 9h (horário de Brasília). Edital e Anexos estão disponíveis no 
site https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais, 
pelo telefone (54) 3457 2053. 

Monte Belo do Sul, 29 de julho de 2022. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal
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