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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2022
O Pregoeiro do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, “in fine”, com fulcro
no art. 4º, da Lei n° 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e
comunica aos interessados que fará realizar a licitação, que estava ADIADA
SINE DIE, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 002/2022, conforme
discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual IMPLANTAÇÃO DE
SINALIZAÇÃO INTELIGENTE, nas interseções viárias do município de
Campos dos Goytacazes/RJ, bem como a realização dos serviços envolvidos,
com fornecimento de materiais, disponibilização de equipamentos e de
pessoal especializado para a perfeita execução dos serviços, como a
implantação de novos semáforos e retirada das estruturas anteriores, da
implantação de sistema de gestão e sistema inteligente de tráfego e da
manutenção corretiva do sistema semafórico, para atender as
necessidades do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 01 de
agosto de 2022, às 10h (dez horas).
O novo Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial
da PMCG, a saber, https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php ou poderá ser
adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes,
localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado n° 47, Parque Santo
Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no
horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos
dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel
timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas
(referência Report ou similar).
Campos dos Goytacazes, 15 de julho de 2022.
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