
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO

PMMG – 11ª RPM. Pregão eletrônico nº 1261556 10 2021.  A PMMG/11ª RPM comunica que
foram feitas as seguintes alterações no edital:

Onde se lê: 2.1. A presente licitação tem por objeto serviço prestado por empresa especializada em
engenharia/arquitetura, para elaboração do Relatório de Impacto sobre o Trânsito Urbano - RITU
do “Colégio Tiradentes - PMMG (Ensino Fundamental I)”, a ser construído em terreno localizado
na Avenida dos Militares, Bairro Cintra, nesta cidade de Montes Claros, atendendo a legislação
urbanística  do  Município,  mais  precisamente  a  Portaria  MCTrans  no  033/2015,  conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência,  e de acordo com as exigências e
quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos. 
O correto passa a ser: 2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviço prestado por
empresa especializada em engenharia/arquitetura, para elaboração do Relatório de Impacto sobre o
Trânsito Urbano - RITU do “Colégio Tiradentes - PMMG (Ensino Fundamental I)”, a ser construído
em terreno localizado na Avenida dos Militares,  Bairro Cintra,  nesta  cidade de Montes  Claros,
atendendo  a  legislação  urbanística  do  Município,  mais  precisamente  a  Portaria  MCTrans  no
033/2015, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com
as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA Onde se lê: 1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
Elaboração do Relatório de Impacto sobre o Trânsito Urbano -  RITU do “Colégio Tiradentes -
PMMG  (Ensino  Fundamental  I)”,  atendendo  a  legislação  urbanística  do  Município,  mais
precisamente  a  Portaria  MCTrans  nº  033/2015,  devendo  esse  ser  entregue  aprovado  no  órgão
responsável  na  cidade  de  Montes  Claros  -  MG,  sendo  que  todos  os  encargos  referentes  ao
pagamento de taxas, impostos e outros despesas são de responsabilidade da contratada.
O correto passa a ser: 1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Relatório de Impacto
sobre  o  Trânsito  Urbano  -  RITU  do  “Colégio  Tiradentes  -  PMMG  (Ensino  Fundamental  I)”,
atendendo  a  legislação  urbanística  do  Município,  mais  precisamente  a  Portaria  MCTrans  nº
033/2015, devendo esse ser entregue a CONTRATANTE, após aprovação junto ao setor competente
do município de Montes Claros-MG, na sua forma física e em mídia digital (.dwg; .pdf; .excel e
outros que se fizerem necessários); sendo que todos os encargos referentes ao pagamento de taxas,
impostos e outras despesas são de responsabilidade da contratada.
Onde se lê: 9.1.1 A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 10 dias úteis
após a assinatura do contrato contendo detalhamento do serviço e dos produtos a serem utilizados,
indicando os respectivos locais para a execução, observando:
O correto passa a ser:  9.1.1 A CONTRATADA deverá elaborar cronograma de execução, a ser
entregue a CONTRATADA em até 10 dias após a assinatura do contrato, contendo o detalhamento
necessário para a compreensão do serviço e suas etapas. 9.1.2 A CONTRATADA deverá entregar
para a CONTRATANTE o Relatório de Impacto sobre o Trânsito Urbano - RITU, aprovado junto ao
setor competente do município de Montes Claros, em até 30 dias úteis após assinatura do contrato.
Onde se lê: 9.2.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Sede Colégio Tiradentes da
Polícia Militar de Militar de Minas Gerais, Avenida Dos Militares, 1991, bairro cintra em Montes
Claros – MG.
O correto passa a ser: 9.2.1. A elaboração e aprovação do Relatório de Impacto sobre o Trânsito
Urbano  -  RITU  junto  ao  município  de  Montes  Claros,  refere-se  ao  novo  prédio  do  Colégio
Tiradentes  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  (CTPM)  -  "Anexo  Fundamental  I",  que  será
construído em frente ao atual prédio do CTPM, situado na Avenida Dos Militares, nr. 1991, bairro
Cintra em Montes Claros – MG. 
Demais cláusulas permanecem inalteradas. Por não afetar a formulação de proposta a data para a
realização da sessão de pregão será mantida em 07/10/2021 com abertura às 09 horas.


