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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 15/2022 

Processo/Gespro n. 831803/2022 

 

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 pela autoridade competente designado 

pela PORTARIA GAB/PREF/PMVG 12/2022, Senhor Osvaldo Botelho de Campos Neto  torna 

público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar licitação, na forma 

ELETRONICA, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM, 

cujo objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica capacitada 

para prestação de serviços de organização em geral compreendendo estande básico, locação 

de climatizador de ar, locação de espaço físico, locação de luz decorativa, porta banner retrátil 

e púlpito em acrílico, para atender a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. A realização 

prevista para o dia 24/10/2022 ÀS 09H30MIN, (horário Local), Fica PRORROGADA para o dia 

27/10/2022 às hs9h30min. (horário Local). 

Tal prorrogação se faz necessária, em virtude da realização do curso de 

capacitação dos servidores referente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Aplicada ao 

Setor Público promovido entre as datas 20 e 21 de outubro de 2022, e realização do curso de 

capacitação da Nova Lei de Licitação 14.133/2021 Público promovido entre as datas 24 a 26 de 

outubro de 2022. 

Sendo oportuno a prorrogação dos prazos nos termos do o § 4º, do art. 21, da Lei 

8.666/93, no intuito de preservar a isonomia e ampliar a competitividade. As informações estarão 

à disposição dos interessados. 

Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital sem prejuízo das condições de 

participação de possíveis interessados, os demais atos praticados encontram se à disposição 

dos interessados no site http://www.varzeagrande.mt.gov.br/arquivos/100/1700,  

www.bllcompras.org.br. 

Várzea Grande – MT, 18 de outubro de 2022. 

 

 

OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS NETO 

Subsecretário Municipal de Administração 

Várzea Grande/MT 
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