
                                                                          

EDITAL AGEVAP Nº 001/2021 

PROTRATAR CEIVAP IV 

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

 

Resultado - Fase de Análise Técnica de Projetos  

 

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado da fase de análise técnica dos 

projetos inscritos no edital 001/2021 – PROTRATAR IV.  

Foi considerado que, com o envio da documentação complementar entre 4 e 8 de 

novembro de 2021, as pendências dos projetos dos municípios de Astolfo Dutra/MG, 

São Fidélis/RJ e Mar de Espanha/MG foram sanadas, e as propostas estão, portanto, 

aptas a serem contempladas pelo edital AGEVAP 001/2021. A Nota final das propostas 

é apresentada na Tabela a seguir: 

Projeto Município 
Pontuação – 

fase de 
Hierarquização 

Pontuação – 
fase de 
análise 
técnica 

Nota 
Final 

Projeto básico do SES - Distrito de 
Sobral Pinto 

Astolfo 
Dutra/MG 

31,516 50 38,91 

Projeto de implementação da ETE e do 
Sistema de Afastamento dos esgotos 

sanitários 
Cunha/SP 55,592 60 57,36 

Rede de esgoto complementar bairro 
Jardim Pedramar 

Jacareí/SP 55,898 110 77,54 

Conclusão do projeto de ETE de Mar de 
Espanha 

Mar de 
Espanha/MG 

58,510 55 57,11 

Implementação de sistema de 
esgotamento sanitário do bairro 

Contendas 

Maripá de 
Minas/MG 

51,292 70 58,78 

Ampliação da rede coletora e 
afastamento das águas residuárias do 

bairro Bela Vista II 
Paraibuna/SP 47,944 105 70,77 

Sistema de esgotamento sanitário de São 
Fidélis/RJ 

 

São 
Fidélis/RJ 

39,827 50 43,90 

 

 

 



                                                                          

Conforme edital AGEVAP Nº 001/2021 – PROTRATAR IV, a fase de análise técnica 

dos projetos é classificatória, e corresponde a 40% da nota final, calculada de acordo 

com os critérios definidos no item 14. Analise Técnica de Projetos do edital. 

O comunicado publicado em 3 de novembro de 2021 definiu novo cronograma das 

etapas finais do edital, que reiteramos por meio da tabela abaixo.  

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA 

Prazo recursal – após novo período de adequação de 
pendências 

11/11/2021 a 
16/11/2021 

Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP 17/11/2021 

Prazo final para apresentação da licença ambiental  16/11/2021 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Divulgação final da classificação das propostas 17/11/2021 

 

Salientamos que há um prazo impreterível, de acordo com o edital, de apresentação da 

licença ambiental do empreendimento, que se configura como pendência não sanável, 

ou seja, a não apresentação da licença até a data limite impossibilitará o proponente 

de ser contemplado, mesmo que tenha atendido a todas as pendências. A licença 

ambiental poderá ser entregue até dia 16 de novembro de 2021, em formato digital, 

para o e-mail protratarceivap@agevap.org.br. 

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada pelo e-mail: 

protratarceivap@agevap.org.br.  

 

Resende, 10 de novembro de 2021 


