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CREDENCIAMENTO AGERIO Nº 003/2021 

Contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviço especializado de 
cobrança ativa e receptiva (“escritórios de cobrança”), por meio de 

procedimento de Credenciamento, para a cobrança por operador humano e/ou 
quaisquer outros meios existentes dos créditos próprios e de terceiros 

administrados pela AGERIO, conforme demanda previamente manifestada pela 
AGÊNCIA e de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas no 

Termo de Referência e no Edital de Credenciamento 

COMUNICADO nº 09 

 

Prezados Senhores participantes do Credenciamento AgeRio nº 003/2021, 

 

1 RATIFICAMOS, tal qual já informado anteriormente por mensagem eletrônica (e-
mail), que o resultado da habilitação foi homologado, conforme consta no sítio eletrônico 
da AgeRio e, este resultado de habilitação, de acordo com o descrito na decisão de 
homologação, não considera demais etapas, como por exemplo: Evidências dos 
vínculos de Agentes e Coordenadores com a empresa participante, Provas de 
Experiência do Coordenador, Habilitação de agentes e coordenadores no Exame de 
Certificação, etc. 

 

2 Conforme também previamente informado, tais etapas posteriores à habilitação 
permanecem em andamento e estão sendo conduzidas exclusivamente pela GECOF e 
GECOP, sendo necessário aguardar a finalização das mesmas. Vale ressaltar que a 
ausência do cumprimento dos requisitos elencados no instrumento convocatório impede o 
início da prestação dos serviços pela empresa participante. 

 

3 Em conformidade com os itens 11.2, 14.5 e 14.6.2 do Edital, a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL COMUNICA que será realizado sorteio para apurar 
a classificação final dos participantes habilitados, em sessão pública, conforme indicado a 
seguir: 

a) Data e Hora da Sessão Pública: dia 05/04/2022 (terça-feira) às 15:00h, em 
primeira convocação e, em segunda convocação, às 15:15h. 

b) Local:  

(i) Presencialmente: na sede da AgeRio, na Av. Rio Branco, nº 245 - 3º andar, Centro – 
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.040-917; e 

(ii) Virtualmente: por meio do seguinte link para acesso: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OThiZjY0MjAtM2Q5ZC00MGRkLWJmZmMtNTljMzBlN2IyZGJl%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b658-
7db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%228cf647a8-b38e-4686-b51b-
aad61937fc25%22%7d   

 

3.1 Conforme item 2 do Edital e demais subitens a ele vinculados, o objeto se divide 
em 2 (dois) Lotes, podendo a empresa participante pleitear seu credenciamento para 
apenas 1 (um) lote ou para os 2 (dois) lotes. Considerando essa regra, INFORMAMOS 
que serão realizados 2 (dois) sorteios, sendo 01 (sorteio) por cada lote do instrumento 
convocatório. Assim, ao final dos sorteios teremos 2 (duas) listagens, contendo o 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThiZjY0MjAtM2Q5ZC00MGRkLWJmZmMtNTljMzBlN2IyZGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b658-7db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%228cf647a8-b38e-4686-b51b-aad61937fc25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThiZjY0MjAtM2Q5ZC00MGRkLWJmZmMtNTljMzBlN2IyZGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b658-7db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%228cf647a8-b38e-4686-b51b-aad61937fc25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThiZjY0MjAtM2Q5ZC00MGRkLWJmZmMtNTljMzBlN2IyZGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b658-7db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%228cf647a8-b38e-4686-b51b-aad61937fc25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThiZjY0MjAtM2Q5ZC00MGRkLWJmZmMtNTljMzBlN2IyZGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b658-7db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%228cf647a8-b38e-4686-b51b-aad61937fc25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThiZjY0MjAtM2Q5ZC00MGRkLWJmZmMtNTljMzBlN2IyZGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b658-7db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%228cf647a8-b38e-4686-b51b-aad61937fc25%22%7d
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ordenamento final dos participantes habilitados por lote, sendo, portanto, 01 (uma) 
listagem de classificação para cada lote do Edital. Os lotes previstos no Edital são os 
seguintes: 

- LOTE 1 – ESCRITÓRIO DE COBRANÇA DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA; e 

- LOTE 2 - ESCRITÓRIO DE COBRANÇA DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA. 

 

3.2 Para melhor organização e condução da sessão pública a ser realizada, 
SOLICITAMOS que apenas 1 (um) representante por empresa participante do 
Credenciamento esteja logado na sessão virtualmente ou compareça, presencialmente, 
no endereço da sede administrativa da AgeRio informada no item 3 acima. Tal limitação é 
recomendável justamente para que, em havendo necessidade de interação com os 
participantes do sorteio público, somente um representante responda por determinada 
empresa. 

 

3.3 Para melhor identificação e comunicação, RECOMENDAMOS que as empresas 
participantes do Credenciamento que optarem por estar presentes virtualmente na referida 
sessão pública observem seguinte: 

a) No momento da inscrição de seu log in na sessão pública virtual, solicitamos para 
que insiram o primeiro nome de sua razão social, seguido do primeiro nome do 
representante.  

Exemplo:  

Razão Social da empresa participante: ÔMEGA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA. 

Representante: André Silva Mattos Magalhães 

Log in na sessão pública virtual: ÔMEGA - André 

  

4 DESTACAMOS que a sessão pública ocorrerá, mesmo que nenhum participante 
do supracitado Credenciamento esteja presente, seja presencialmente na sede da AgeRio 
ou remotamente por meio de acesso ao link divulgado, não podendo o participante alegar 
desconhecimento e/ou quaisquer outras razões para não estar presente, bem como 
COMUNICAMOS que não serão aceitos questionamentos posteriores.  

 

5 A respeito das próximas etapas, RECOMENDAMOS aos Senhores para que 
permaneçam atentos a todas as notícias e informações oficiais do Credenciamento, e 
visitem, regularmente, o sítio eletrônico da AgeRio, canal oficial de divulgações de 
documentos e informações relativas ao Credenciamento em epígrafe, por meio do acesso 
a www.agerio.com.br, bem como SUGERIMOS para que permaneçam monitorando suas 
respectivas caixas de entrada e de spam de seu correio eletrônico (e-mail). 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

http://www.agerio.com.br/

