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ERRATA I 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 02/2019 

 

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

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o Senhor Silvio Aparecido Fidelis, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria n. 149/2018, com base Legal na Lei 

Federal nº 8.666/93, faz saber aos interessados que, no Edital da Concorrência Pública objetivando: 

Seleção e contratação de empresas de engenharia para execução do saldo 

remanescente da obra de construção da CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - 

PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE localizada na Av. A, nº. 0, 

Residencial Gilson de Barros, CEP: 78.132-180, Várzea Grande- MT em regime de 

empreitada por preço global, conforme projetos FNDE, em atenção ao Termo de 

Compromisso nº. PAC2: 7849/2014-FNDE. Obedecendo aos princípios inerentes à 

Administração, a isonomia, a imparcialidade e a competitividade resolve promover as seguintes 

RETIFICAÇÕES: 

 

NO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

1.5. DO CUSTO ESTIMADO 

1.5.1. O valor total estimado para a realização dos serviços é de R$ 2.737.017,78 (Dois milhões 

setecentos e trinta e sete mil dezessete reais e setenta e oito centavos). 

1.5.2. O valor total estimado, referente à obra, foi obtido com base nos projetos, planilha 

orçamentária e cronograma físico financeiro elaborados e aprovados pela SMECEL-VG. 

   

LEIA -SE: 

1.5. DO CUSTO ESTIMADO 

1.5.1. O valor total estimado para a realização dos serviços é de R$ 2.545.977,32 (Dois milhões 

quinhentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois 

centavos). 

1.5.2. O valor total estimado, referente à obra, foi obtido com base nos projetos, planilha 

orçamentária e cronograma físico financeiro elaborados e aprovados pela SMECEL-VG. 

 

  

NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO Nº. 08/2019 

ONDE SE LÊ: 
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 7. DO CUSTO ESTIMADO 

O valor total estimado para a realização dos serviços é de R$ 2.737.017,78 (Dois milhões 

setecentos e trinta e sete mil dezessete reais e setenta e oito centavos). 

 O valor total estimado, referente à obra, foi obtido com base nos projetos, planilha orçamentária e 

cronograma físico financeiro elaborados e aprovados pela SMECEL-VG. 

 

LEIA -SE:  

7. DO CUSTO ESTIMADO 

O valor total estimado para a realização dos serviços é de R$ 2.545.977,32 (Dois milhões 

quinhentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois 

centavos). 

 O valor total estimado, referente à obra, foi obtido com base nos projetos, planilha orçamentária e 

cronograma físico financeiro elaborados e aprovados pela SMECEL-VG. 

 

 Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital. 

 O prazo para abertura será mantido por estar no prazo determinado na forma da Lei 

Federal n. 8.666/93. 

 

 

 

Várzea Grande-MT, 14 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Silvio Aparecido Fidelis 
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 


