
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021  

Processo Administrativo n. º 16782/2020 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de pessoa jurídica 

especializada na distribuição de combustível, para a aquisição e entrega de até 

1.499.520 (um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e vinte) litros de 

Gasolina Comum e até 1.275.840 (um milhão duzentos e setenta e cinco mil e 

oitocentos e quarenta) litros de Diesel S10, com o objetivo de atender as demandas do 

Posto de Abastecimento Municipal. Data da realização do certame: 10/08/2021 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 10/2021 - SRP 

Processo Administrativo n. º 207/2021 

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

de Equipamentos e Materiais de Infraestrutura elétricos, para manutenções e 

implantações de novos pontos na rede pública de iluminação do Município. Data da 

realização do certame: 13/08/2021 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 – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021  

Processo Administrativo n. º 10177/2021 

A Presidente da CPL do Município de Maricá informa. Objeto: Construção do muro de 

contenção, drenagem e sistema sanitário dos lotes confrotantes de fundos situados em 

cotas superiores ao terreno da Escola Municipal Reginaldo Domingues Dos Santos– 

Ponta Negra – Maricá/RJ. Data da realização do certame: 19/08/2021 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 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 04/2021 - REABERTURA DE PRAZO 

Processo Administrativo n° 17443/2020 

A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, informa que a concorrência pública 

supracitada, objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria de imprensa, 

planejamento de comunicação, relações públicas e comunicação digital, com data 

inicialmente marcada para o dia 26/08/2021 às 10h, fica remarcada para o dia 

13/09/2021, às 10h, devendo as empresas que já retiraram o Edital fazê-lo novamente, 

devido alteração na data de realização do edital. 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. 

 


