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Licitação 
PMVG 

 
Fls. _______ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2019 

PROC. ADM. N.: 624191/2019 

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, representada neste ato pelo Secretário 

Municipal de Administração, o Senhor Pablo Gustavo Moraes Pereira, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitações nomeada pela Portaria n. 433/2019, torna público, para conhecimento dos 

interessados, realizará procedimento administrativo de CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2019, do tipo 

MELHOR TÉCNICA, cujo objeto é credenciamento de empresa especializada, interessadas em 

realizar e apresentar  estudos econômicos e financeiros para definir modelagem com melhor 

viabilidade econômico e financeira, a fim de precificar estes ativos, para oferecer o melhor preço 

pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo da folha de 

pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para posterior abertura de 

processo licitatório na contratação de instituição financeira para explorar, a título precário, 

através de concessão onerosa de uso pelo período de 05 (cinco) anos, a gestão dos pagamentos 

da folha salarial dos servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas do regime previdenciário 

próprio, comissionados, temporários e contratados da administração direta e indireta do 

Município de Várzea Grande - MT,   conforme especificações constantes neste Edital. A realização 

está prevista para o dia 26 de novembro de 2019, às 08h30min (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, 31 de outubro de 2019.  

 

 

 

Pablo Gustavo Moraes Pereira  

Secretário Municipal de Administração 
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