
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, convoca as sociedades empresárias 

interessadas em fornecer/contratar com município de Maricá, para efetivarem seu 

cadastro de fornecedor junto a esta Comissão Permanente de Licitações. Os 

interessados em realizar o cadastramento podem solicitar a ficha de inscrição através 

do e-mail: maricacpl@gmail.com. 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 ELETRONICO Nº  02/2021  

Processo Administrativo n. º 9600/2020 

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

prestação de serviços contínuos de limpeza e copeiragem em imóveis 

utilizados pelo Município de Maricá, mediante o fornecimento de mão de obra, 

produtos, materiais, utensílios, uniformes e equipamentos necessários à 

execução dos serviços. Data da realização do certame: 26/02/2021 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 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  06/2020  

Processo Administrativo n. º 29117/2019 

A Presidente da CPL informa. Objeto Contratação de empresa para construção 

de uma Edificação Escolar de Educação Infantil na Rua: Itapeteiu - Ubatiba - 

Maricá/RJ. Data: 15/03/2021 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  03/2021 SMS 

Processo Administrativo n. º 14533/2020 

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

prestação de serviços de apoio para a área administrativa e operacional, 

incluindo uniformes, necessários à completa e perfeita implantação dos 

serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Data da realização do certame: 23/02/2021 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 

 



 


