
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 - REMARCAÇÃO 

Processo Administrativo n. 13341/2020 – Objeto: Registro de Preços para Serviço de 

Agenciamento de Viagens, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais, compreendendo reserva, marcação, emissão, remarcação e 

cancelamento de passagens, bem como a entrega de bilhetes de passagens, reserva 

em hotéis e serviços correlatos. 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 19/04/2021 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 ou 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. 

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 ELETRÔNICO Nº 07/2021 - REMARCAÇÃO 

Processo Administrativo n. 19064/2017 – Objeto: Aquisição de veículo para atender, a 

Coordenação de Políticas para Mulheres da Secretaria de Participação Popular, Direitos 

Humanos e Mulher, através do Convênio 010/2016, celebrado entre a União, por 

intermédio do Ministério da Justiça e Cidadania e o Município de Maricá. 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 20/04/2021 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 e-mail 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 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208. 

 
 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 SMS 

Processo Administrativo n. º 13251/2019 

Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Aquisição de equipamento/material 

permanente, em atendimento a emenda parlamentar Nº. 04311.955000/1180-12, 

visando atender as necessidades do Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Data da 

realização do certame: 26/04/2021 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 22/2019 SRP - SMS 

Processo Administrativo n. º 6239/2019 

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, informa que a sessão do Pregão Presencial 

supracitado, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de ração destinada 

a cães, gatos, equinos e muares atendidos pela Coordenadoria de proteção animal, que 

ocorreu no dia 22/02/2021 às 10h, restou DESERTA com nova data de realização para o 

DIA: 27/04/2021 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 no site pelo link 

www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes em andamento>>editais. 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 01/2021 SMS 

Processo Administrativo n. º 12956/2020 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Aquisição de raticida, para controle 

e prevenção de leptospirose – Vigilância ambiental. Data da realização do certame: 

28/04/2021 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 

 

 

 

 
 

 

 

 


