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Licitação 
PMVG 

 
Fls. 

________ 
 

_________
_ 

 AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021 

PROC. ADM. N.: 709026/2020 

 

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 Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o 

Senhor Silvio Aparecido Fidelis torna público para conhecimento de todos os interessados que fará a 

reabertura da licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” sob 

o regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, através da Comissão Permanente 

de Licitação designada pela Portaria nº. 111/2021, conforme as especificações descritas no Edital e seus 

Anexos, que estava suspensa. 

O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da EMEB “APOLÔNIO 

FRUTUOSO DA SILVA”, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área 

aproximada de 1.309,28m², contemplando os serviços de demolição, fundações e superestruturas, 

fechamentos em alvenaria, cobertura, esquadrias, pintura interna e externa, revestimentos, instalações 

hidrossanitária e elétricas, calçamento e a extensão de rede 13,8kV e implantação do posto de 

transformação de 112,5kVA, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

A realização está prevista para o dia 12 de abril de 2021, às 09h00min (horário local). 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 12h00min e das 14h00min às 18h00min, 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, 19 de março de 2021. 

 

* Silvio Aparecido Fidelis 

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

* ORIGINAL ASSINADO NOS AUTOS DO PROCESSO. 
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