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                          MUNICÍPIO DE IGREJINHA 
 

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado” 

 

Av. Pres. Castelo Branco, 228. Fone: 51-3549-8600. Fax: 51-3545-1958. CEP: 95650-000. Igrejinha/RS 

 

EDITAL Nº 005/2017 

 

Comunica abertura de Chamamento público para 

seleção de Organizações da Sociedade Civil, que 

especifica. 

 

 

O PREFEITO DE IGREJINHA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos 

interessados que está procedendo no CHAMAMENTO PÚBLICO para a seleção de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), localizadas no Município de Igrejinha para a 

celebração de Termo de Colaboração, em regime de mútua colaboração, para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução, incentivo e fortalecimento 

educacional dos estudantes universitários e de curso de especialização que residem nesta 

municipalidade e que estudam em outros municípios e que tem despesas com transporte 

regular para as universidades, em atendimento ao disposto na lei municipal nº para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco 4.222, de 25 de outubro de 2010. 

 

Este chamamento público e o instrumento dele decorrente são regidos pela Lei Federal 

n° 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e pelo Decreto Municipal n° 4.335/2017 de 24 de 

abril de 2017, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 

As propostas serão abertas em sessão pública, a realizar-se no dia 29/05/2017 às 14:00 

horas, na sede da prefeitura Municipal de Igrejinha, sito na Av. Presidente Castelo Branco, n° 

228, Centro, Igrejinha/RS, fone (51) 3549-8600. Ocorrendo decretação de feriado ou outro 

fato superveniente, de caráter publico que impeça a realização deste evento na data acima 

mencionada, a sessão pública deste chamamento público ficará automaticamente prorrogada 

para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.   

 

A íntegra do edital e documentos sobre o Chamamento Público podem ser obtidos 

gratuitamente no site: www.igrejinha.rs.gov.br. 

 

Demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Administração, pelo 

fone: (51) 3549-8600, de segunda-feira a quinta-feira das 12:00 horas às 18:00 horas e sexta-

feira das 9:00 horas às 14:00 horas. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Município de Igrejinha/RS, 24 de abril de 2017.  

 

 

Registre-se e publique-se. Joel Leandro Wilhelm  

 Prefeito  

Leandro Marciano Horlle  

Secretário de Administração  
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