
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº  03/2022  

Processo Administrativo n. º 188/2021  

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de empresa para a 

prestação dos serviços continuados de ampliação, gerenciamento, implantação, 

manutenção e melhorias, bem como serviço de modernização e eficientização energética 

do Parque de Iluminação Pública do município de Maricá/RJ, compreendendo toda a mão 

de obra, equipamentos e fornecimento de materiais. Data da realização do certame: 

03/03/2022 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  25/2021  

Processo Administrativo n. º 4806/2021  

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de empresa 

especializada prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e 

higienização dos espaços utilizados pela secretaria de trabalho, fornecimento de uniformes, 

materiais e o emprego dos equipamentos necessários e adequados à execução dos 

serviços nas suas dependências, conforme quantidades estimadas e 

especificações/condições constantes nesse instrumento. Data da realização do certame: 

07/03/2022 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 


