
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº  04/2022 SRP 

Processo Administrativo n. º 14097/2021 

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

de empresa especializada no fornecimento de água mineral, à base de troca de galões e 

aquisição garrafão de polipropileno de 20 litros de água mineral lacrado. Data da 

realização do certame: 11/08/2022 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 PRESENCIAL Nº  08/2022 

Processo Administrativo n. º 166/2022 

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

Especializada para Fornecimento de Alimentos Preparados da Segunda Unidade do 

Restaurante Popular a ser Implantado no Município de Maricá, com o preparo e 

Distribuição de até 2.000 (duas mil) refeições/dia (café da manhã e almoço), conforme 

condições e exigências estabelecidas neste instrumento, a fim de apoiar a Secretaria de 

Economia Solidária de Maricá-RJ na implementação das Políticas Públicas Sociais de 

Segurança Alimentar. Data da realização do certame: 17/08/2022 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 PRESENCIAL Nº 22/2022 SRP 

Processo Administrativo n. º 3367/2021 

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

futura de equipamentos esportivos – tipo bancos de reservas para campo de futebol. 

(várzeas e society). Data da realização do certame: 12/08/2022 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 

 

 
 
 


