PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020
Processo Administrativo n. º 13847/2019
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de instituição
financeira bancária, para prestação de serviços de pagamentos da folha de
pessoal e de fornecedores, prestadores de serviços e obras, a centralização da
arrecadação

das

receitas

municipais,

repasse

de

tributos

e

demais

movimentações financeiras do MUNICÍPIO, seja no âmbito da administração
direta, indireta e fundos especiais, além da concessão, sem exclusividade, de
empréstimo consignado aos servidores e empregados públicos, ativos,
aposentados e pensionistas. Data da realização do certame: 03/06/2020 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 43/2019 - REMARCAÇÃO
Processo Administrativo n. 23642/2018 – Objeto: Prestação de serviço de
solução integrada, contemplando o licenciamento de plataforma de gestão
educacional e software para integração família x escola, no modelo de
Software como Serviço (SaaS). A Pregoeira do Município de Maricá, no uso de
suas atribuições, informa que o pregão presencial supracitado que estava
suspenso será remarcado para o dia 04/06/2020 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 ou solicitar pelo e-mail
maricacpl@gmail.com

ou

realizar

o

download

www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes

em

no

site

pelo

link

andamento>>editais.

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

