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CREDENCIAMENTO AGERIO Nº 02/2020 

Credenciamento de leiloeiros para a realização de leilões públicos de bens e 
direitos que a AgeRio possua interesse ou dever normativo ou contratual de 

realizar 

COMUNICADO nº 07 

 

Prezados Senhores participantes do Credenciamento AgeRio nº 02/2020, 

 

1 Em conformidade com os itens 9.2, 9.2.1 e 9.2.1.1 do Edital, a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL COMUNICA que será realizado sorteio para apurar 
a classificação final dos leiloeiros habilitados (ordem de chamamento para a futura 
prestação de serviços), em sessão pública, conforme indicado a seguir: 

a) Data e Hora da Sessão Pública: dia 23/12/2021 (quinta-feira) às 15:00h, em 
primeira convocação e, em segunda convocação, às 15:15h. 

b) Local:  

(i) Presencialmente: na sede da AgeRio, na Av. Rio Branco, nº 245 - 3º andar, Centro – 
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.040-917; e 

(ii) Virtualmente: por meio do seguinte link para acesso: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjE0ODk0YjYtMmZkMi00ZGJmLTlmNTgtZjkzNmQ0YzdmYzcw%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b658-
7db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%224464de4c-c221-4668-a9f7-
d6989acdbedb%22%7d  

 

1.1 Conforme item 9.2.2 do Edital, INFORMAMOS que serão realizados 4 (quatro) 
sorteios, sendo 01 (sorteio) por item do instrumento convocatório. Assim, ao final dos 
sorteios teremos 4 (quatro) listagens, contendo o ordenamento final dos candidatos 
habilitados em cada item, sendo 01 (uma) listagem de classificação para cada item do 
Edital. Os itens previstos no Edital são os seguintes: 

ITEM 1 – Imóveis; 

ITEM 2 – Veículos; 

ITEM 3 – Máquinas e Equipamentos Industriais; e 

ITEM 4 – Demais bens e/ou direitos que a AgeRio tenha interesse ou dever legal de 
leiloar. 

 

2 DESTACAMOS que a sessão pública ocorrerá, mesmo que nenhum leiloeiro esteja 
presente, seja presencialmente na sede da AgeRio ou remotamente por meio de acesso 
ao link divulgado, não podendo o leiloeiro alegar desconhecimento e/ou quaisquer outras 
razões para não estar presente, bem como COMUNICAMOS que não serão aceitos 
questionamentos posteriores.  

 

3 A respeito das próximas etapas, “Contratação Administrativa” e “Sorteio”, 
solicitamos aos Senhores para que permaneçam atentos a todas as notícias e informações 
a serem disponibilizadas em suas respectivas caixas de correio eletrônico (e-mail), bem 
como para que observem, regularmente, o sítio eletrônico da AgeRio, (canal oficial de 
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divulgações de documentos e informações relativas ao Credenciamento em epígrafe, por 
meio do acesso a www.agerio.com.br. 

 

Antecipadamente agradecemos pela habitual atenção, colocando-nos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

http://www.agerio.com.br/

