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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2022 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, através da Prefeitura Municipal, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n°. 11.364.895/0001-60, situada na sito à Avenida 

da FEB, nº 2138, Bairro: Manga, Várzea Grande- MT, por intermédio do Secretário Municipal de 

Saúde, neste ato sendo representado pela autoridade competente o Senhor Gonçalo Aparecido 

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

para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, modo de disputa 

“ABERTO” com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO, para futura e eventual 

contratação de Pessoa Jurídica com a finalidade de realização de levantamento 

aerofotogramétrico de potenciais focos e criadouros de larvas/mosquitos Aedes Aegypti, através 

de Pregoeiro Oficial designado pela Portaria nº. 254/2021, Sr. Sergio Mesquita de Avila Neto, 

conforme descrição contida no Edital Nº. 30/2022 e seus Anexos. 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o 

“Registro de Preço para futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica com a finalidade de 

realização de levantamento aerofotogramétrico de potenciais focos e criadouros de 

larvas/mosquitos Aedes Aegypti e Licença/Desenvolvimento de Sistema de Tecnologia da 

Informação destinados a Solução de Gestão dos Registros e Agentes da Rede de Saúde”, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

A realização está prevista para o dia 27 de julho de 2022, às 10h00min (horário Brasília 

- DF). O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, – Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 18h, sito à Avenida Castelo 

Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT, gratuitamente a ser disponibilizado através de 

mídia gravada em dispositivo do interessado ou em download nos seguintes sites: 

www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br. 

Várzea Grande – MT, 11 de julho de 2022. 

 

 

Gonçalo Aparecido de Barros  

Secretário Municipal de Saúde /SMSVG  

Várzea Grande – MT 
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