
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº  21/2022 SRP 

Processo Administrativo n. º 1821/2022 

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

de serviços contínuos de limpeza e copeiragem em imóveis utilizados pelo Município de Maricá, 

mediante o fornecimento de mão de obra, produtos, materiais, utensílios, uniformes e equipamentos 

necessários à execução dos serviços, pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e 

sucessivos períodos, nos limites da lei, a serem executados na forma estabelecida neste termo. 

Data da realização do certame: 15/09/2022 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 ELETRÔNICO Nº  24/2022  

Processo Administrativo n. º 2971/2022 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Aquisição de 12 notebooks para gratificar 

àqueles que se destacarem no v prêmio novos pesquisadores – edição 2022. Data da realização 

do certame: 16/09/2022 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 ELETRÔNICO Nº  31/2022 

Processo Administrativo n. º 1824/2022 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em 

Locação de Container Marítimo Para Utilização Como Módulo de Segurança Integrado Para as 

Atividades Operacionais da Secretaria de ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional. Data 

da realização do certame: 19/09/2022 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 ELETRÔNICO Nº  09/2022 

Processo Administrativo n. º 11570/2021 

A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de câmaras de conservação de vacinas com software de monitoramento a distância, 

visando atender às demandas do núcleo de vacinação do município de Maricá. Data da realização 

do certame: 20/09/2022 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 ELETRÔNICO Nº  19/2022 

Processo Administrativo n. º 13454/2021 

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

aquisição de uma carroceria de madeira e um para-choque traseiro, no caminhão marca Mercedes 

Benz modelo 1215C Ano/Modelo 2002, Placa LOC-7660 de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Maricá. Assim como, a remoção e instalação dos mesmos. Data da realização do certame: 

22/09/2022 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 

 

 


