
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº  11/2022  

Processo Administrativo n. º 13673/2021 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Aquisição com instalação de 

equipamentos e mobiliários sob medida para montagem de cozinha industrial em 

atendimento ao CEPT, Itaipuaçu. Data da realização do certame: 09/08/2022 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 ELETRÔNICO Nº  20/2022 SRP 

Processo Administrativo n. º 6526/2022 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço contínuo de veiculação, em jornal de grande 

circulação, de avisos de licitações, erratas e editais, resultado de impugnações e de 

recursos e outros atos oficiais de interesse da administração no formato standard. Data 

da realização do certame: 09/08/2022 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  04/2022  

Processo Administrativo n. º 10765/2021 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção da arborização 

urbana de toda extensão do município de maricá, considerando serviços de poda, corte e 

destocamento de árvores e espécies vegetais, incluindo a remoção e transporte dos 

resíduos gerados. Data da realização do certame: 10/08/2022 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. 

 
 
 


