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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, através de seu(ua) Pregoeiro(a) 

Oficial, torna público aos interessados que será realizada Licitação na modalidade PREGÃO, 

na forma ELETRÔNICA sob o nº 005/2023/CPL/PMCNR, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, tendo por finalidade a qualificação e a seleção de propostas de empresas 

especializadas, com o valor de referência/máximo sigiloso até o final da fase de lances, 

quando então será divulgado, realizado por meio da internet no site: www.licitanet.com.br 

com abertura da sessão no dia: 23 de fevereiro de 2023 às 09h00min. (horário de Brasília-

DF). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da 

CPL Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de 

Rondônia, sito à Rua Costa e Silva, esquina com a rua 1º de maio, nº 1953, setor 04, Centro 

Campo Novo de Rondônia, Fone (69) 3239-2240/2357/2291, em horário de expediente de 

segundas às quintas no horário das 07h30min. às 12h00min. e das 13h30min. às 17h00min., e 

nas sextas no horário das 7h30min. às 13h30min, exceto feriados. 

OBJETO: Contratação de Instituição e/ou Fundação para a Prestação de Serviços 

Técnicos Especializados de Planejamento, Organização e realização de Concurso 

Público de provas (escrita, de títulos e prática), objetivando o provimento de cargos 

públicos, de Nível Fundamental, Médio, Técnico e Nível Superior em Cadastro de 

Reserva, com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos, a execução de 

todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, 

aplicação e correção das provas, bem como toda e qualquer logística necessária para a 

execução dos serviços, conforme descrito no anexo 1 do edital.  

Processo nº 2023/2022. Órgão Gerenciador: SEMAD. 

Campo Novo de Rondônia, 03 de Fevereiro de 2023. 

 

Download do Edital. 

 

PATRICIA MERNITZKI BORGES 
Pregoeiro(a) Oficial Portaria nº 158/2021 

Certifico que este AVISO foi 

fixado no Quadro de Avisos da 

PMCNRO em_____/___/___, 

às ___:___horas. 

https://camponovo.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Edital_Pregao_Eletronico-05.pdf
https://camponovo.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Edital_Pregao_Eletronico-05.pdf

