
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2019

Processo Administrativo n. º 5799/2019

Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de Preços para Prestação

de serviços de atendimento médico e de remoção para atender aos eventos apoiados

e/ou realizados pela Secretaria Municipal de Turismo. Data da realização do certame:

14/01/2020 às 10h. Os interessados em retirar o Edital 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 , solicitar pelo

e-mail  maricacpl@gmail.com  ou  realizar  o  download  no  site  pelo  link

www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes  em  andamento>>editais.  Maiores

informações pelo e-mail  maricacpl@gmail.com, 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 87/2019

Processo Administrativo n. º 25054/2019

Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto Registro de Preços para aquisição

de Kits Escolares para atender os alunos da rede municipal de ensino de Maricá. Data

da realização  do certame:  14/01/2020 às 14h.  Os interessados em retirar  o Edital

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 , solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou realizar o download no

site  pelo  link  www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes  em

andamento>>editais.  Maiores  informações  pelo  e-mail  maricacpl@gmail.com,

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 80/2019 – REABERTURA DE PRAZO

Processo Administrativo: 15768/2019

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

Presencial supracitado, objeto Registro de preços para locação de container

sanitário  para  eventos,  com entrega e limpeza do equipamentos, com data

marcada para o dia 09/01/2020 às 14h, fica remarcada para o dia 15/01/2020,

às 14h,  devendo as empresas que já retiraram o Edital  fazê-lo novamente,

devido alteração no quantitativo do objeto supracitado  . Os interessados em

retirar o Edital 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,  solicitar  pelo  e-mail

maricacpl@gmail.com  ou  realizar  o  download  no  site  pelo  link

www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes  em  andamento>>editais.

Maiores informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com, Telefones: 3731-2067 |

2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208


