
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 – ERRATA 

Processo Administrativo: 11832/2021 

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata do item 

10 letra E do edital, que trata da visita técnica do Pregão supracitado: 

Onde se lê: 

E – DA VISITA TÉCNICA 

E.1. Os licitantes participantes do certame poderão encaminhar profissional determinado 

expressamente em declaração da empresa para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser executado, 

devidamente munido de carteira de identidade a ser devidamente registrado no CREA, para comparecer 

na Secretaria requisitante, localizada na Rua Álvares de Castro, nº 346 - Centro, Maricá/RJ, nos 

antepenúltimo ou últimos dias úteis  à data marcada para a realização do certame, tendo início 

às 14:00h, para proceder a visita técnica, com posterior emissão do Certificado de Visita Técnica emitido 

pela Secretaria Requisitante. Serão concedidos 15 minutos de tolerância. A empresa também poderá se 

fazer representar pelo responsável técnico da mesma, desde que este apresente a Certidão de Cadastro 

de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA, contendo os Responsáveis Técnicos.   

Leia-se:  

E – DA VISITA TÉCNICA 

E.1. Os licitantes participantes do certame poderão encaminhar profissional determinado 

expressamente em declaração da empresa para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser executado, 

devidamente munido de carteira de identidade, para comparecer na Secretaria requisitante, localizada 

na Rua Álvares de Castro, nº 346 - Centro, Maricá/RJ, nos antepenúltimo ou últimos dias úteis  à 

data marcada para a realização do certame, tendo início às 14:00h, para proceder a visita técnica, 

com posterior emissão do Certificado de Visita Técnica emitido pela Secretaria Requisitante. Serão 

concedidos 15 minutos de tolerância. A empresa também poderá se fazer representar pelo responsável 

técnico da mesma, desde que este apresente a Certidão de Cadastro de Pessoa Jurídica emitido pelo 

CREA, contendo os Responsáveis Técnicos.   

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 - REMARCAÇÃO 

Processo Administrativo n.10765/2021– Objeto: Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços contínuos de manutenção da arborização urbana de toda 

extensão do município de maricá, considerando serviços de poda, corte e destocamento 

de árvores e espécies vegetais, incluindo a remoção e transporte dos resíduos gerados. 

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 16/05/2022 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 PRESENCIAL Nº  10/2022 

Processo Administrativo n. º 14072/2021 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Prestação de Serviço de 

organização, planejamento e execução do CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE MARICÁ 

DE FUTEBOL DE CAMPO e Taça Cidade de Maricá de Futsal Feminino do  município  de  

MARICÁ,  incluindo  a arbitragem, translado dos árbitros e bandeirinhas e auxiliares, 

colaboradores, hidratação das equipes, fornecimento de   material   esportivo e de apoio. 

Data da realização do certame: 12/05/2022 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 , 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 ELETRÔNICO Nº 08/2022 SRP – ERRATA 

Processo Administrativo: 11778/2021 

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata do 2.5 

do edital, que trata do critério de julgamento do Pregão supracitado: 

Onde se lê: 

2.5. Critério de julgamento: Menor Preço por item. 

 

Leia-se:  

2.5. Critério de julgamento: Menor Preço Global. 

 

 

 

 

 


