
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019 SMS – ERRATA 

Processo Administrativo: 1430/2019 

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

da publicação do Pregão supracitado: 

Onde se lê: 

10hs 

Leia-se:  

14hs 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019 - CONTINUAÇÃO 

Processo Administrativo n.º 8502/2019 

A Pregoeira do Município de Maricá informa o resultado das análises das 

amostras do Pregão supracitado, avaliadas pela Secretaria Responsável. 

• Empresa P R ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI - APROVADA 

Ficam convocadas, as empresas participantes e os demais interessados para a 

sessão de continuação que ocorrerá no dia 24 de Março de 2020 às 10hs. 

Informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou no site pelo link 

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

Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-

4208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 – ERRATA 

Processo Administrativo: 6611/2019 

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

no edital da Concorrência supracitada: 

No Item 1.1  

Onde se lê: 

1.1. A Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Maricá, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que tendo em vista autorização 
superior, nos autos do processo administrativo n.º 193772018 fará a licitação na 
Modalidade de Concorrência Pública, sob o regime de empreitada por preço 
unitário, Execução Indireta, tipo menor Preço Global. 

Leia-se:  

1.1. A Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Maricá, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que tendo em vista autorização 
superior, nos autos do processo administrativo n.º 6611/2019 fará a licitação na 
Modalidade de Concorrência Pública, sob o regime de empreitada por preço 
unitário, Execução Indireta, tipo menor Preço Global. 

No item 6.2 

Onde se lê: 

6.2. O serviço ora licitado está orçado em R$ 13.892.268,65 (treze milhões e 

oitocentos e noventa e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e 

cinco centavos), baseado na Tabela EMOP, referente ao mês de abril de 2019, 

considerado o B.D.I. de 18% (dezoito por cento) para serviços e 13% (treze por 

cento) para fornecimento. 

Leia-se:  

6.2. O serviço ora licitado está orçado em R$ 13.892.268,65 (treze milhões e 

oitocentos e noventa e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e 

cinco centavos), baseado na Tabela EMOP, referente ao mês de Dezembro de 

2019, considerado o B.D.I. de 18% (dezoito por cento) para serviços e 13% (treze 

por cento) para fornecimento. 


