PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2019 – ERRATA
Processo Administrativo: 9295/2019
A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a
seguinte Errata do edital do Pregão supracitado:
No Item 6.2
Onde se lê:
6.2. O serviço ora licitado está orçado em R$ 10.489.528,97 (dez milhões e
quatrocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e
sete centavos), baseado na Tabela EMOP, referente ao mês de outubro de
2018, considerado o B.D.I. de 24,70% (vinte e quatro virgula setenta centavos).
Leia-se:
6.2. O serviço ora licitado está orçado em R$ 10.489.528,97 (dez milhões e
quatrocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e
sete centavos), baseado na Tabela EMOP, referente ao mês de setembro de
2019, considerado o B.D.I. de 24,70% (vinte e quatro virgula setenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019
Processo Administrativo n. º 24903/2019
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de uniforme e tênis escolar para
atender os alunos da rede municipal de ensino de Maricá, sendo uniforme para
Educação infantil, Ensino fundamental I e II e EJA e tênis para alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I (do 1º ao 3º ano). A Pregoeira do
Município de Maricá, no uso de suas atribuições, informa que o pregão
presencial supracitado que foi suspenso em sessão conforme ata lavrada no
dia 30/12/2019 às 14hs será remarcado para o dia 16/01/2020 às 10 h. 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 ou solicitar pelo email maricacpl@gmail.com ou realizar o download no site pelo link
www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes

em

andamento>>editais.

Informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com, Telefones: 3731-2067 | 26372053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208.

