
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020   

Processo Administrativo n. º 28090/2019 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Aquisição de estações de 

alerta e alarme, estações meteorológicas, estações hidrológicas, plataforma de 

coleta de dados com instalação, manutenção, treinamento e desenvolvimento 

de software de gestão. Data da realização do certame: 16/09/2020 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 59/2020   

Processo Administrativo n. º 9231/2020 

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

Aquisição de termômetro infravermelho sem contato para aferição de 

temperatura dos servidores, alunos, colaboradores e população que 

frequentam os Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Maricá. Data da 

realização do certame: 04/09/2020 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 29/2020 - SMS 

Processo Administrativo n. º 8829/2020 

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

contratação emergencial de laboratório de análises clínicas para realização de 

“EXAME SOROLÓGICO” (IMUNOENSAIO POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA - 

CLIA) teste imunológico capaz de detectar os níveis de anticorpos IgM e IgG 

em amostra de sangue venoso do paciente, por imunoensaio automatizado em 

metodologia de Quimioluminescência, que apresenta maior sensibilidade 

quando comparado a um teste rápido, e preditivo nas análises epidemiológicas. 

Data da realização do certame: 28/08/2020 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 

 

 


