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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ 
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AVISO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 002/2023/PMU-RO 

Processo Administrativo n.866/2022- GP 

 

                       A Prefeitura de Urupá , por meio do Gabinete do Prefeito, torna público o 

presente edital de chamamento, com fundamento na Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho 

de 2014 e na Lei n. 997/2022 de 20 de abril de 2022, que dispõe  sobre o Programa de 

Estágio no âmbito do Município de Urupá, torna público o presente Edital de Chamamento 

Público visando a seleção de organização da sociedade civil interessada na intermediação 

de estágios supervisionados, que atuem como agentes de integração para oferta de 

estágio  por meio de edital de chamamento público e celebração de termo de colaboração, 

para apoiar o desenvolvimento do Programa de Estágio “Teoria na Prática”, Prefeitura de 

Urupá, visando possibilitar oportunidades de aperfeiçoamento da formação profissional de 

estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior e de ensino médio para atender a Prefeitura de Urupá, pelo prazo de 24(vinte e 

quatro) meses, prorrogável até o limite de 60 meses. 

 

                  PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 06 de 

fevereiro de 2023 a 06 de março de 2023 (até as 13h30min horário de Rondônia/RO).  

As propostas serão abertas e avaliadas pela Comissão no período de 09 a 20/03/2023. A 

relação contendo razão social, CNPJ e valor da proposta será publicada no portal 

https://transparencia.urupa.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes . 

                  As propostas de preços e demais documentos devem atender a todas as 

exigências do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Chamamento nº 

002/2023/PMU-RO, as propostas e documentos deverão ser enviados exclusivamente via 

correio eletrônico, e-mail: comissaodeselecaoejulgamentoup@gmail.com , até a data e 

horário estipulados na forma prevista neste aviso. A OSCs receberá resposta ao e-mail 

enviado confirmando o recebimento. A OSCs deverá informar no cabeçalho do e-mail 

(assunto) o número do Chamamento e no corpo do e-mail os dados da empresa.  

https://transparencia.urupa.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes
mailto:comissaodeselecaoejulgamentoup@gmail.com


 
 
 

 
 

 
2 Palácio Senador Ronaldo Aragão 

Av. Jorge Teixeira n. 4872 – Bairro Alto Alegre Urupá/RO 
Tel: 69 3413 2218, Acesse: http://www.urupa.ro.gov.br/ 

Estado de Rondônia 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ 
Gabinete do Prefeito 

                  A apresentação da proposta não vincula a contratação por parte da 

Administração. Maiores informações serão prestadas pela Comissão de Seleção e 

Julgamento no telefone (69) 3213-2218 ou pelo e-mail: 

comissaodeselecaoejulgamentoup@gmail.com , sendo que o EDITAL DE 

CHAMAMENTO, TERMO DE REFERÊNCIA e demais documentos estarão disponíveis 

no Portal https://transparencia.urupa.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.  

Porto Velho-RO, 03 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Sirlene Gomes Sena  

Chefe de Gabinete  
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