
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº  30/2022 - ERRATA 

Processo Administrativo n. º 740/2022 

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

da minuta contratual do Pregão supracitado: 

Onde se lê: 

“CLÁUSULA SEGUNDA -  DO PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato 

é de ______________, contados  a partir da data de sua assinatura, 

conforme cronograma de execução em anexo, podendo ser prorrogado nos 

termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, em decorrência de possuir 

natureza jurídica de serviços contínuos.” 

Leia-se:  

CLÁUSULA SEGUNDA -  DO PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato 

é de ______________, contados  a partir da data de sua assinatura, 

conforme cronograma de execução em anexo, podendo ser prorrogado nos 

termos do art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº  32/2022 

Processo Administrativo n. º 757/2022 

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

especializados de Produção, Organização de eventos e Espetáculo para o 5º 

Natal Iluminado de Maricá realizados pela Secretaria Municipal de Turismo. Data 

da realização do certame: 14/10/2022 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  21/2022 

Processo Administrativo n. º 2238/2022 

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

terceirização através de contratação de Empresa Especializada, devidamente 

regularizada, para prestação do Serviço Contínuo de Gestão de mão de Obra, de 

copeiro, copeiro lácteo, auxiliar de almoxarife ao Município de Maricá. Data da 

realização do certame: 13/10/2022 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. 

 


