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AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 004/2017 

 

Processo: 439211/2017. O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria 

Municipal de Administração, torna publico aos interessados que, fará realizar licitação na 

modalidade de CHAMADA PÚBLICA, para CREDENCIAMENTO, cujo objeto é 

Credenciamento de Pessoa (s) Jurídica (s) devidamente autorizada pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS para atuar como Administradora(s) de 

Benefícios objetivando disponibilizar plano (s) coletivo (s) empresarial (is) de 

assistência à saúde suplementar de, no mínimo, 1 (uma) operadora de planos de 

assistência médica, visando a prestação de serviços de assistência médica 

ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e internação, compreendendo 

partos e tratamentos realizados no País, com padrão de enfermaria e apartamento 

individual, centro de terapia intensiva, ou similar, para tratamento das doenças 

listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial e assistência odontológica de, 

no mínimo, 1 (uma) operadora de assistência odontológica aos servidores efetivos 

ativos e inativos, Prefeito, Vice-Prefeito, ocupantes de cargos comissionados sem 

vínculo efetivo com a Administração Pública Municipal, servidores requisitados para 

a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, seus dependentes e pensionistas. Os 

interessados deverão entregar a documentação e proposta exigida, na Superintendência de 

Licitação no endereço abaixo.  A abertura dos envelopes se dará em sessão pública do dia 12 

de Maio de 2017, às 08h30min (fuso horário local). O Edital completo está à disposição 

dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande - Superintendência de Licitação, 

nos dias úteis das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, sito à Avenida 

Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento dos custos de R$ 0,13 não 

restituível, e gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. 

 

Várzea Grande - MT, 17 de Abril de 2017. 

 

 

Pablo Gustavo Moraes Pereira 

Secretário Municipal de Administração 


