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Licitação 
PMVG 

 
Fls.    

________ 
 

_________
_ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 05/2022 

 

O Município de Várzea Grande-MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 

n. 03.507.548/0001-10, com sede na Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 

Várzea Grande/MT, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, o Senhor Gonçalo 

Aparecido de Barros torna público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar 

licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE” sob o 

regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, através da Comissão 

Permanente de Licitação designada pela Portaria nº. 253/2022, conforme as especificações 

descritas no Edital e seus Anexos. 

O objeto desta licitação é a seleção e contratação de empresa no ramo de 

engenharia para execução do saldo remanescente destinada a retomada da construção das 

Unidades Primárias de Saúde do Jardim Maringá e São Mateus, todas padrão III (três), em 

conformidade com as planilhas de quantitativos, os cronogramas físico-financeiros, os projetos 

arquitetônicos, os projetos complementares, e memoriais descritivos, das respectivas unidades os 

quais se encontram nos anexos. 

A realização está prevista para o dia 10 de maio de 2022, às 14h30min (horário local), 

na Sala de reuniões da Superintendência de Licitações, localizada no paço municipal. 

O Edital completo está à disposição dos interessados na Superintendência de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Várzea Grande sito a Avenida Castelo Branco n. 2.500, Água Limpa, CEP 

78.125-700, em dias úteis, das 08h00min às 13h00min, a ser disponibilizado através de mídia digital 

ou outro dispositivo que permita a gravação de arquivos ou gratuitamente no site: 

www.varzeagrande.mt.gov.br. 

Várzea Grande – MT, 05 de abril de 2022. 

 

 

* Gonçalo Aparecido de Barros  

Secretário Municipal de Saúde 

* ORIGINAL ASSINADO NOS AUTOS DO PROCESSO. 
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