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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA,INDÚSTRIA E SERVIÇOS 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. 
 

CONSULTA PÚBLICA 001/2014 
 
 
1 ALTERAÇÃO NOS PRAZOS 
 
Objetivando ampliar a possibilidade de contribuições do mercado a este processo de CONSULTA PÚBLICA, 
resolve a AgeRio ampliar o prazo para encaminhamento de questionamentos e/ou solicitações de 
esclarecimento, com reflexo em todos os demais prazos desta consulta, conforme abaixo. 
 
2 NOVO CRONOGRAMA 
 
2.1 18/07/2014 a 01/08/2014 -Recebimento de eventuais questionamentos e/ou solicitações de 
esclarecimentos. 
 

2.2 19/07/2014 a 11/08/2014 -Divulgação pública das Respostas e/ou esclarecimentos da AgeRio 
as eventuais sugestões e/ou questionamentos apresentados. 
 

2.3 12/08/2014   -Publicação da primeira versão revisada do documento PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PARA SISTEMAS DE GESTÃO, considerando os ajustes decorrentes dos questionamentos 
e/ou solicitações de esclarecimentos. 
 
2.4 13/08/2014 a 20/08/2014 -Recebimento de eventuais questionamentos e/ou solicitações de 
esclarecimentos. 
 

2.5 14/08/2014 a 27/08/2014 -Divulgação pública das Respostas e/ou esclarecimentos da AgeRio 
as eventuais sugestões e/ou questionamentos apresentados. 
 

2.6 28/08/2014   -Publicação da segunda versão revisada do documento PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PARA SISTEMAS DE GESTÃO, considerando os eventuais ajustes decorrentes dos 
questionamentos e/ou solicitações de esclarecimentos. 
 
 
2.7 29/08/2014 a 04/09/2014 -Encaminhamento das propostas contendo as respectivas estimativas 
de preços, prazos e recursos, em conformidade com as especificações constantes no documento PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PARA SISTEMAS DE GESTÃO, eventualmente ajustado em decorrência dos 
questionamentos e/ou solicitações de esclarecimentos apresentados. 
 
2.8 Os prazos se encerram às 18h dos dias estabelecidos. 
 
2.9 As respostas e/ou esclarecimentos da AgeRio serão publicadas no site www.agerio.com.br até a 
data limite definida no item 2.5 acima. 
 
2.10 A AgeRio se reserva o direito de alterar os prazos aqui estipulados, de acordo com sua conveniência 
e oportunidade, comunicando publicamente eventuais alterações. 
 
Ficam mantidas as demais condições estabelecidas nesta CONSULTA PÚBLICA. 


