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                  CREDENCIAMENTO AGERIO Nº 01/2021 

Contratação de prestação de serviços de Correspondentes de crédito, nos 
termos da Resolução Nº 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional, por meio 
de processo de Credenciamento 

                                          COMUNICADO nº 05 

Prezados Senhores participantes do Credenciamento AgeRio nº 01/2021, 

Bom dia!  
 
1 Encaminhamos, em anexo, a decisão final da alçada competente da AgeRio acerca 
dos recursos interpostos pelos participantes contra o resultado da habilitação do 
Credenciamento AgeRio nº 001/2021 (total de 7 pedidos de recurso).  
 
2 Conforme a decisão anexa, foi dado provimento aos recursos dos seguintes 
participantes: Conterv Assessoria e Projetos EIRELI, Asile Serviços de Promoção de 
Vendas Ltda., AJX Serviços Empresariais Ltda. e Jual Assessoria Administrativa, 
Contábil e Tributária EIRELI para determinar que apresentem, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis contados da divulgação desta decisão, a documentação completa que 
comprove a sua regularidade fiscal e trabalhista, sendo certo que a não regularização 
da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Regulamento de Licitações da 
AgeRio.  
 
3 Sendo assim, conforme a decisão anexa, CONVOCAMOS os participantes Conterv 
Assessoria e Projetos EIRELI, Asile Serviços de Promoção de Vendas Ltda., AJX 
Serviços Empresariais Ltda. e Jual Assessoria Administrativa, Contábil e Tributária 
EIRELI a apresentarem, NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS, a documentação que 
comprove a regularidade fiscal e trabalhista que não foi apresentada a esta Comissão 
na fase de habilitação, a qual está listada na decisão anexa, sob pena de inabilitação 
do presente Credenciamento. 
 
4 Informamos que os recursos dos participantes R Barreto Contabilidade EIRELI, 
Riosolidario – Obra Social do Rio de Janeiro e PJ Consultoria e Projetos Empresariais 
foram indeferidos, conforme decisão final anexa. 
 
5 Por fim, REFORÇAMOS nossa recomendação para que permaneçam 
acompanhando regularmente as notícias e informações atualizadas do 
Credenciamento AgeRio nº 001/2021 divulgadas no sítio eletrônico da AgeRio (canal 
oficial para comunicações do referido Credenciamento), bem como para que 
continuem visitando suas caixas de entrada e de "spam" de seu correio eletrônico 
(email).  
 

Antecipadamente agradecemos pela atenção e interesse, e permanecemos à 

disposição. 

Att., 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 


