
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL 141/2018 – ERRATA 

Processo Administrativo n° 21212/2018 

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte 

Errata ao Edital do Pregão supracitado, ITEM:  E – DAS AMOSTRAS: 

 

Onde se lê  

E.5- Ao final da fase de habilitação, as amostras serão analisadas pelo Pregoeiro 

e a Equipe de Apoio e somente serão aceitas aquelas que forem totalmente 

compatíveis com as descrições constantes no Termo de Referência deste edital. 

Caso alguma amostra apresentada pela empresa, seja reprovada, 

independentemente do motivo apurado, não será admitida nova análise em outra 

amostra, em substituição à reprovada. 

 

 Leia-se: E.5- Em 3 ( três) dias corridos, ao final da fase de habilitação, a licitante 

classificada em primeiro lugar deverá apresentar as amostras que serão 

analisadas pela Comissão Especial da Secretaria de Educação  e somente serão 

aceitas aquelas que forem totalmente compatíveis com as descrições constantes 

no Termo de Referência deste edital. Caso alguma amostra apresentada pela 

empresa, seja reprovada, independentemente do motivo apurado, não será 

admitida nova análise em outra amostra, em substituição à reprovada. 

Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 

2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2018 - SRP 

Processo Administrativo nº 19054/2018 

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão Presencial 

supracitado que tem por objeto Registro de Preços para aquisição de Kits 

Escolares para atender os alunos da rede municipal de ensino de Maricá, que 

se encontra suspenso, será remarcado, conforme autorização do TCE-RJ, para 

o dia 03/05/2019 às 10h00min. As empresas que já retiraram o Edital deverão 

fazê-lo novamente incluindo à solicitação do aviso da Errata para completo 

conhecimento do objeto licitado. Os interessados em retirar o Edital e sua Errata 

deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ, 

portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e 

uma resma, das 08h às 16:30h ou solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.com. 

Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br  Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 

| 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208. 

 

 


