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PREGÃO ELETRÔNICO AGERIO Nº 001/2021 

Objeto (resumido): Contratação de serviços especializados de assistência 
técnica, de forma contínua, para manutenção preventiva e corretiva de ar 

condicionado (condensadoras, evaporadores e dutos) e sistema de exaustão. 

COMUNICADO nº 01 

 

Prezados Senhores, 

 

1 Considerando o relevante agravamento da situação de pandemia nas cidades 
e no Estado do Rio de Janeiro, os governos estaduais e municipais decretaram 
medidas mais restritivas com o objetivo de conter o avanço da crise sanitária, dentre 
elas o chamado “SuperFeriado”, no período de 26/03/2021 até 02/04/2021. 

2 Tendo em vista que a criação de feriados novos e a antecipação de feriados já 
existentes no calendário poderia comprometer, em certa dose, a competitividade do 
Pregão Eletrônico nº 001/2021, a AgeRio entendeu que a medida mais adequada seria 
a concessão de prazo adicional para que os eventuais interessados possam 
apresentar suas propostas e participar da licitação. 

3 Assim sendo, considerando todo o exposto e as justificativas apresentadas, 
bem como visando à manutenção da competitividade do Pregão Eletrônico nº 
001/2021, COMUNICAMOS que o ordenador de despesas competente da AgeRio 
DECIDIU pela prorrogação da data para a ocorrência da fase de lances desta 
licitação, migrando-a do dia 09 de abril de 2021 para o dia 15 de abril de 2021, 
mantendo-se, sem qualquer interrupção, o período destinado ao acolhimento de 
propostas do certame, o qual se encontra aberto desde o dia 16 de março de 
2021, sendo este último também prorrogado para até o dia 15 de abril de 2021. 

4 Em adição, por fim, INFORMAMOS esta decisão será publicada em todos os 
meios oficiais da referida licitação, Sistema SIGA, Site da AgeRio e Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro – DOERJ, para fins de transparência e amplo conhecimento 
de eventuais interessados. 

 

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

 

Atenciosamente, 

COMISSÃO DE PREGÃO 


