COMUNICADO nº 06: Fim do prazo para apresentação das contrarrazões de
recurso e encaminhamento do processo à autoridade competente para análise
detalhada e decisão final

Prezados Senhores participantes do Credenciamento AgeRio nº 001/2020,

1) Conforme previamente comunicado, informamos que o prazo para a
apresentação das CONTRARRAZÕES de recurso foi finalizado na última quintafeira, dia 17/09/2020), sendo que NÃO foram recepcionados quaisquer pedidos
de contrarrazões, tudo em consonância com o Edital de Credenciamento AgeRio nº
001/2020.
2)
Vale relembrar, conforme também previamente comunicado aos Senhores,
que foram recepcionados 3 (três) pedidos de 3 (três) participantes (MAURICIO
BARROS DA CRUZ 11020221798, ANTONIO CARLO DE ABREU MOREIRA
05503265700 e AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.), sendo
apresentadas as razões de recurso. Estas foram endereçadas a todos os
participantes para que pudessem contrarrazoar os recursos, bem como foram
divulgadas no sítio eletrônico da AgeRio, canal oficial do presente credenciamento.
2.1) Da mesma forma, vale relembrar também, conforme previamente
comunicado aos Senhores, que outros 2 (dois) pedidos foram recepcionados,
apresentados pelas empresas RG TECH PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. e SH
SOLUÇÕES ADMINIST. E SERVIÇO DE GESTÃO EIRELI, porém não foram
reconhecidos como manifestação recursal. Esses participantes foram respondidos,
por e-mail, no mesmo dia em que apresentaram suas questões (dia 02/09/2020),
sendo que até o dia 17/09/2020, os mesmos não haviam se manifestado sobre o
assunto.
3)
Assim, nos cabe, então, comunicar que todas as manifestações de
recursos recebidas pela AgeRio serão encaminhadas para a autoridade
competente, conforme reza o Edital, para análise detalhada e decisão final,
de modo que solicitamos para que estejam atentos ao canal oficial de divulgação de
todos os atos deste credenciamento (site da AgeRio: www.agerio.com.br).
4)
Comunicamos que todos os atos e informações relevantes do supracitado
processo de Credenciamento estão divulgados no sítio eletrônico da AgeRio
(www.agerio.com.br), para amplo conhecimento dos interessados.

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

Comissão Permanente de Licitação

