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Terra da Produtividade 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2022     

 Carta Convite 04/2022 

OBJETO: Atendimento Psicopedagógico Clinico  

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHIAPETTA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais  que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações 

posteriores; 

 

Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de 

revogação por razões de  interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8666/93. 

Considerando que na hipótese o Processo Licitatório em destaque – carta convite nº 04/2022, não houve a possibilidade 

da participação de 03 (três) interessados, conforme preceitua o artigo 22, §3º.  Da Lei 8.666/93 -  Convite é a modalidade de 

licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 

3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 

demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 

horas da apresentação das propostas e diante destes fatos,  em consequência: 

 

RESOLVE, 
 

REVOGAR, o  PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº  67 /2022  – MODALIDADE  CA R TA C ON VI TE 

Nº  04 /20 22 , cujo objeto é a prestação de

 
 

 

Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente de Licitação, para anexar ao processo, bem como 

tomar as providências legais cabíveis. 

 

Chiapetta (RS), 29 de março de 2022. 

 

 

 

 
EDER LUIS BOTH 

Prefeito Municipal 

Serviços de Atendimento Psicopedagógico Clinico, com as seguintes atribuições e 

atividades:  

➢ Diagnóstico 

➢ Mediações de conflitos 

➢ Psicoterapia Individual, familiar e escolar 

➢ Desenvolvimento de Projetos Socioeducativos e de Autoconhecimento 

➢ Consultoria e Assessoria Psicopedagógica 

➢ Orientação Educacional, vocacional e ocupacional 
Carga horária: 80 horas mensais 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument

