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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO DE JANEIRO - CEDAE 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: LI Nº 02/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

CESAMA - MG 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

AO 

DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE SÃO PAULO - DER/SP 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  LPI Nº 383/2019 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ/RJ 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 24/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

DocuSign Envelope ID: 6CB31767-6F80-478F-803C-1BF170EB1650

http://www.dimensionalengenharia.com/
mailto:dimensional@dimensionalengenharia.com


 

#rubd                                                                  #rubj                                                                                        #rubdo      
www.dimensionalengenharia.com – dimensional@dimensionalengenharia.com 

Tel.: (21) 3544-5800 
                                                                               

  

Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ 

AUTARQUIA SOMAR  

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

DocuSign Envelope ID: 6CB31767-6F80-478F-803C-1BF170EB1650

http://www.dimensionalengenharia.com/
mailto:dimensional@dimensionalengenharia.com


 

#rubd                                                                  #rubj                                                                                        #rubdo      
www.dimensionalengenharia.com – dimensional@dimensionalengenharia.com 

Tel.: (21) 3544-5800 
                                                                               

  

Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ 

AUTARQUIA SOMAR  

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2019 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - RJ 

AUTARQUIA SOMAR  

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04.2017 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS - RJ 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

PRODETUR  

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  LPI Nº 01/2019 - MUSEU DA IMAGEM E SOM/MIS 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO -         

RIO-ÁGUAS 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO -         

RIO-ÁGUAS 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO -         

RIO-ÁGUAS 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO -         

RIO-ÁGUAS 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SP 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - SMIHC 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - RJ 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CN Nº 01/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - RJ 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CN Nº 02/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 

 

DocuSign Envelope ID: 6CB31767-6F80-478F-803C-1BF170EB1650

http://www.dimensionalengenharia.com/
mailto:dimensional@dimensionalengenharia.com


 
 

#rubd                                                                  #rubj                                                                                         
www.dimensionalengenharia.com – dimensional@dimensionalengenharia.com 

Tel.: (21) 3544-5800 

Página 2 de 2 

 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. 

 

A 

SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - RJ 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES 

 

A/c:  Sr. Presidente da Comissão de Licitações 

 

Assunto: Pandemia Coronavírus - Adiamento sine die processo licitatório 

 

REF.:  CN Nº 03/2020 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 

98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., expor, para, ao final, solicitar o que segue: 

 

 Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11.03.2020, 

pandemia global por conta do novo coronavírus (COVID-19), presente em todos os 

continentes, com milhares de casos confirmados e vítimas fatais ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Considerando que o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.979/2020, 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

inclusive isolamento e quarentena de pessoas infectadas ou com suspeita de 

contaminação; 

 

 Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou dois Decretos 

(46.970/2020 e 46.973/2020) estabelecendo políticas de enfrentamento ao coronavírus, 

que incluem, dentre outras coisas, suspensão de atividades e eventos que envolvam a 

aglomeração de pessoas; restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em geral, repartições públicas; operação aeroviária, rodoviária e marítima com estados 

e países com circulação confirmada do coronavírus, etc., tudo no intuito de evitar a 

propagação do contágio; 

 

 Considerando que toda a sociedade civil, onde incluem-se as sociedades 

empresariais, têm adotado as medidas necessárias no intuito de não contribuir para a 

disseminação do COVID-19, concedendo férias coletivas, afastando colabores 

suspeitos ou através do trabalho no sistema “home office”, de forma a evitar a circulação 

de pessoas nas ruas, isolando-as em suas casas, conforme orientação das Secretarias 

de Saúde; 
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 Considerando, por fim, que o momento é de unirmos esforços, fazendo os 

sacrifícios necessários a fim de combatermos esta pandemia que atinge todo o mundo, 

para que possamos superar este difícil momento com a maior brevidade possível; 

 

 

Face a todo o exposto, objeto de ampla divulgação por todos os veículos de 

comunicação, a Dimensional solicita, em caráter excepcionalíssimo, que sejam adiados 

sine die todo e qualquer procedimento licitatório porventura designado enquanto 

perdurar a situação de pandemia e/ou estado de emergência, uma vez que, resta 

totalmente inviabilizado, por ora, qualquer estudo técnico de instrumento convocatório, 

realização de visitas técnicas, formulação de propostas de preços e, 

consequentemente, participação nos certames. Por conseguinte, solicita que os prazos 

das respectivas licitações sejam reabertos após a cessação da crise na saúde, oriunda 

do Coronavírus.  

 

As empresas, a sociedade e o erário público não podem ser penalizados pela 

adoção, por parte das licitantes, de posturas recomendadas no combate à pandemia. 

 

A Dimensional está imbuída de sua responsabilidade na prevenção do contágio 

e confia na adoção das posturas adequadas nos procedimentos licitatórios por parte do 

poder público, com o adiamento dos mesmos.  

 

   Na certeza da vossa compreensão, a Dimensional aproveita o ensejo para 

renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

#assd 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA 

Andressa Augusto Pereira Benevides 

Diretora de Planejamento 
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