PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018
Processo Administrativo: 21212/2018
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão Presencial supracitado
está SUSPENSO SINE DIE devido a Impugnação do Edital. Informações pelo sitio
www.marica.rj.gov.bre-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 09/2018– ERRATA
Processo Administrativo n° 24093/2017
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata do
edital do Pregão supracitado:
Onde se lê: E.1 do Edital e Termo de Referência - Os licitantes participantes do certame

poderão encaminhar profissional determinado expressamente em declaração da empresa
para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser executado, devidamente munido de
carteira de identidade e ser devidamente registrado no CRN (Conselho Regional de
Nutricionistas), para comparecer na Secretaria Requisitante, localizada na Rua Barcelar da
Silva Bezerra N° 105, Maricá – RJ, nos quatro últimos dias úteis, anteriores à data marcada
para a realização do certame, tendo início às 14:00h, para proceder à visita técnica, com
posterior emissão do Certificado de Visita Técnica emitido pela Secretaria Requisitante.
Serão concedidos 15 minutos de tolerância. A empresa também poderá se fazer representar
pelo Responsável Técnico da mesma.
Leia-se:E.1 do Edital e Termo de Referência - Os licitantes participantes do certame

poderão encaminhar profissional determinado expressamente em declaração da empresa
para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser executado, devidamente munido de
carteira de identidade, para comparecer na Secretaria Requisitante, localizada na Rua Barcelar
da Silva Bezerra N° 105, Maricá – RJ, nos quatro últimos dias úteis, anteriores à data
marcada para a realização do certame, tendo início às 14:00h, para proceder à visita técnica,
com posterior emissão do Certificado de Visita Técnica emitido pela Secretaria Requisitante.
Serão concedidos 15 minutos de tolerância. A empresa também poderá se fazer representar

pelo Responsável Técnico da mesma. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br., e-mail:
maricacpl@gmail.com e Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 |
2637-3706 | 2637-4208.

