
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 

Processo Administrativo n. º 22966/2018 

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

aquisição de calcário dolomítico para atender às necessidades da Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Pesca do Município de Maricá para utilização na fazenda 

Ibiaci. Data: 05/07/2019 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 26/2019 

Processo Administrativo n. º 19192/2018 

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

aquisição de aparelhos de telefone. Data:05/07/2019 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 13/2019 SMS – ERRATA 

Processo Administrativo: 8337/2019 

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte 

Errata do Pregão supracitado no Edital:  

• Preambulo;  

• Item 03. DO OBJETO (Art. 40, I, Lei n.º 8.666/93), Subitem 03.1;  

• Especificação do item 01 do Anexo I A – PLANILHA  DE VALORAS E 

QUANTITATIVOS UNITÁRIOS; 

• Especificação do item 01 do Anexo B - Proposta Detalhe.  

Onde se lê  

Contratação de empresa especializada em serviços de realização de exames de 

imagem em unidade móvel de saúde, objetivando atendimento dos exames de 

ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x, mamografia, 

doppler vascular e densitometria em equipamento de outsourcing de 

processamento de imagem, bem como todo o material de consumo para 

prestação de serviços mensais, manutenção preventiva e corretiva, laudos e 

profissionais da área de saúde habilitados para realização dos exames, pelo 

período de 12 (doze) meses, para uma quantidade estimada de 2.100 

exames/dia 

 Leia-se: Contratação de empresa especializada em serviços de realização de 

exames de imagem em unidade móvel de saúde, objetivando atendimento dos 

exames de ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x, 

mamografia, doppler vascular e densitometria em equipamento de outsourcing 

de processamento de imagem, bem como todo o material de consumo para 

prestação de serviços mensais, manutenção preventiva e corretiva, laudos e 

profissionais da área de saúde habilitados para realização dos exames, pelo 

período de 12 (doze) meses, para uma quantidade estimada de 2.100 

exames/mês. 

Informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou realizar o download no site 

pelo link www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes em 

andamento>>editais. Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-

2055 | 2637-3706 | 2637-4208 


