
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Estadual de Fomento

À

Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

1        HOMOLOGO o resultado do Credenciamento AgeRio nº 002/2021, que tem por objeto,
resumidamente, o credenciamento e 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, consoante os poderes conferidos a
mim pelo Regime de Alçadas em Compras e Contratações instituído pela norma interna ALD.004.006, e
conforme indicado a seguir:

PARTICIPANTE INABILITADO

Participante Justificativas para a inabilitação

EMPRESA MUNICIPAL
DE INFORMATICA SA
– IPLANRIO*

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).

PARTICIPANTE HABILITADO

COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI
CARIOCA LTDA.

2          Após, solicito encaminhar os autos à GECLA para que sejam tomadas as providências quanto à
divulgação, para amplo conhecimento de interessados, da homologação do resultado do referido
credenciamento no site da AgeRio, assim como quanto à efetiva contratação individual de cada
participante credenciado, conforme item 1 do presente despacho.
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Em, 14 de dezembro de 2021.

DANIEL RODRIGUES RIBEIRO GLADULICH

Superintendente

Superintendência Jurídica – SUJUR

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Daniel Rodrigues Ribeiro Gladulich, Superintendente,
em 14/12/2021, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º
do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.fazenda.rj.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 26265140 e o código CRC A5446ED6.

Referência: Processo nº SEI-220009/000319/2021 SEI nº 26265140

Av. Rio Branco,, 245 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-917
Telefone:   
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