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 PODER EXECUTIVO 
 

 ATOS DO PREFEITO 
 

 LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 - Processo 

Nº. 124/2022 

OBJETO: Seleção de organização da sociedade civil 

interessada em celebrar termo de colaboração tendo por 

objeto o desenvolvimento de ações visando ao combate 

da violência contra a mulher, por meio do programa de 

reflexão e sensibilização de gênero. A Prefeitura de 

Santa Branca, torna público o despacho do Sr. Prefeito 

Municipal de Santa Branca que determinou a Revogação 

do CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 01/2022, por 

motivos de conveniência e oportunidade. Santa Branca, 

09 de maio de 2022. Adriano Marchesani Levorin – 

Prefeito Municipal.  

  

COMUNICADO DE SUSPENSÃO  

COMUNICAMOS A SUSPENSÃO DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 29/2022, PROCESSO Nº 2209/2022, 

cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de 

pallet de plástico para diversos setores da prefeitura 

municipal de Santa Branca que ocorreria no dia 

13/06/2022 às 15:00:00, para que o pedido de 

impugnação seja examinado, com a finalidade de 

garantir que a licitação ocorra em conformidade com os 

preceitos de competitividade previstos na Lei n. 

8666/1993. Telma Miguel da Silva – Pregoeira. Adriano 

Marchesani Levorin – Prefeito Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2022 – 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 

832/2022.  

OBJETO: Contratação de entidade para prestação de 

serviços na condição de agente de integração para 

intermediar o projeto de estágio - remunerado, voltado 

para o desenvolvimento pessoal e profissional, como 

agente de integração para oferta de estagiários de 

educação superior e ensino médio, mediante 

transferência de recursos financeiros destinados à 

administração do programa de estágios e 

acompanhamento do estagiário através de sistema 

informatizado. Contratante: Prefeitura Municipal de 

Santa Branca. Contratada: FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E 

CIÊNCIAS - FUNDATEC, CNPJ 87.878.476/0001-08 

no valor global de R$ 352.752,00 (trezentos e cinquenta 

e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais). Data da 

assinatura: 10/06/2022. Vigência: 13/06/2022 a 

13/06/2023. Adriano Marchesani Levorin – Prefeito 

Municipal. 
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