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CREDENCIAMENTO AGERIO Nº 001/2019 

Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços 
técnicos especializados de avaliação de imóveis, em caráter temporário, sempre 

que houver interesse previamente manifestado pela AgeRio  

Esclarecimento nº 06 

 

1 Pergunta (09/09/2019):   

 

a) “Boa tarde! 

Sou engenheira ambiental e sanitária,e quero saber se posso participar do edital de  
licitação da AGE RIO.Sou pessoa física,não tenho microempresa constituída.” 

b) Posso enviar por aqui,a carteira do CREA-RJ,é o anexo II de requerimento do presente 
edital? 

b.1) São somente esses documentos para pessoa física? 

 

RESPOSTA:  

Prezados Srs., 

1 A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, instituição 
financeira de fomento fiscalizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, sociedade 
de economia mista cuja personalidade jurídica é de direito privado, dotada de 
orçamento empresarial próprio e autonomia administrativa e financeira, por 
intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, apresenta as respostas 
aos esclarecimentos formulados pelo interessado:  

a) Em resposta ao questionamento nº 01, informamos que, caso seja pessoa 
física, o requerente deverá apresentar o seu registro comercial à AgeRio, na 
forma da alínea “b” do item 9.2.1 do Edital de Credenciamento AgeRio nº 
001/2019 (item 9.2 - “Habilitação Jurídica”). 
 

b) Em resposta à primeira parte do questionamento nº 02, informamos que o 
pedido de credenciamento, juntamente com os documentos exigidos no 
Edital de Credenciamento AgeRio nº 001/2019, deverá ser apresentado 
pessoalmente na sede da AgeRio, no endereço: Avenida Rio Branco, nº 245 - 
3º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ. 
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c) Em resposta à segunda parte do questionamento nº 02, informamos que 

todos as certidões e documentos exigidos (pessoas físicas ou jurídicas) para 
o credenciamento estão listados no item 9 (“DA HABILITAÇÃO”) do Edital de 
Credenciamento AgeRio nº 001/2019. 
 

Lembramos que os documentos acima deverão ser apresentados juntamente 

com os formulários (anexos II a VIII) do Edital. 

 
 

 

 


