CREDENCIAMENTO AGERIO Nº 002/2021
Contratação de pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, para prestação de
serviços de intermediação e agenciamento de transporte de passageiros, via
aplicativo para smartphone, com acesso à internet, e também via plataforma
WEB, de acordo com as demandas da AgeRio, em atividades externas em todo o
Estado do Rio de Janeiro
COMUNICADO nº 01

Prezados Senhores participantes do Credenciamento AgeRio nº 002/2021,

1
COMUNICAMOS que no presente documento divulgaremos o resultado do
julgamento da habilitação dos participantes. Sendo assim, nos cabe informar, na
presente data (03/12/2021), que após avaliação, pela Comissão Permanente de
Licitação – CPL, dos pedidos de credenciamento e dos documentos de habilitação
apresentados tempestivamente pelos 02 (dois) candidatos, 01 (um) deles foi
considerado habilitado, ao passo que o outro foi considerado inabilitado, conforme os
detalhamentos e justificativas apontadas nas Tabelas a seguir:
PARTICIPANTE INABILITADO
Participante
EMPRESA MUNICIPAL DE
INFORMATICA SA –
IPLANRIO*

Justificativas para a inabilitação
Descumprimento do item 9.3.1, alíneas “c”, “c.1”, “c.1.1” do Edital.
Descumprimento dos itens 9.4 e 9.5 do Edital.
Descumprimento dos itens 14 e 15 do Termo de Referência (Anexo I do
Edital).

*Observação.: Optou-se por não avaliar os demais documentos de habilitação apresentados pela
IPLANRO, com o objetivo de conferir celeridade ao procedimento de credenciamento, uma vez que o
referido candidato foi considerado inabilitado pelo descumprimento de diversos itens do Edital.

PARTICIPANTE HABILITADO
COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.

2
Considerando a divulgação do resultado da habilitação, a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica que está aberta a fase recursal, a
partir da presente data, 03 de dezembro de 2021, para que os interessados possam se
manifestar, nos prazos e na forma do Edital. Conforme previsto no instrumento
convocatório, destaca-se que o prazo máximo para a apresentação das razões de
recurso será de 5 (cinco) dias úteis, bem como o prazo máximo para a apresentação
das contrarrazões de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, devendo os interessados
atentar também para o horário determinado pelo Edital para a formulação de seus
respectivos pedidos.
3
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL continuará divulgando as
próximas etapas do Credenciamento.
4
Por fim, solicitamos que permaneçam acompanhando regularmente as
informações e notícias atualizadas do Credenciamento nº 002/2021 divulgadas no sítio
eletrônico da AgeRio (canal oficial de comunicação do referido credenciamento), assim
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como recomendamos para que continuem a verificar as mensagens eletrônicas em
suas caixas postais de entrada e de "spam".
Antecipadamente agradecemos pela habitual atenção, colocando-nos à disposição.

Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
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