
                                                                          

 

EDITAL AGEVAP Nº 001/2021 

PROTRATAR CEIVAP IV 

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

 

Resultado final da fase de habilitação - Edital AGEVAP Nº 001/2021 

 

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 final da fase de habilitação do edital 001/2021 – 

PROTRATAR IV, após período recursal. 

Após a primeira fase de inscrições, de 15 de março a 3 de maio de 2021, visando a 

isonomia do processo de seleção, foram habilitados os seguintes municípios, que 

concorrerão separadamente: 

Projeto Município Situação 

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

Cunha/SP HABILITADO 

Rede de esgoto complementar bairro Jardim 
Pedramar 

Jacareí/SP HABILITADO 

Diante da baixa habilitação na primeira etapa, foram reabertas as inscrições em 7 de 

maio de 2021, até 7 de junho de 2021, para o saldo remanescente do edital, de R$ 

30.283.570,72 (trinta milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais 

e setenta e dois centavos). Os municípios habilitados nesta segunda etapa, que irão 

concorrer a este saldo, são: 

Projeto Município Situação 

Sistema de esgotamento sanitário do distrito de Sobral 
Pinto 

Astolfo Dutra/MG HABILITADO 

Projeto do sistema de esgotamento sanitário de Bicas Bicas/MG INABILITADO 

Construção da rede de captação de esgoto sanitário e 
da estação de tratamento de Chácara 

Chácara/MG 
 

INABILITADO 

Sistema de esgotamento sanitário de Dona Euzébia 
Dona Euzébia/MG 

 
INABILITADO 

Conclusão do projeto de ETE de Mar de Espanha Mar de Espanha/MG HABILITADO 

Comunidades rurais Maripá de Minas/MG HABILITADO 



                                                                          

Implementação de sistema de esgotamento sanitário 
do bairro Contendas 

Maripá de Minas/MG HABILITADO 

Sistema de esgotamento sanitário do distrito de Bom 
Jesus do Querendo 

Natividade/RJ HABILITADO 

Ampliação da rede coletora e afastamento das águas 
residuárias do bairro Bela Vista II 

Paraibuna/SP HABILITADO 

Sistema de esgotamento sanitário do bairro Colinas Paraibuna/SP HABILITADO 

ETE Freitas Soares 
Porto Real/RJ 

 
INABILITADO 

Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de 
F. Campos 

 
Rio Novo/MG - HABILITADO 

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de 
Rodeiro 

Rodeiro/MG 
 

INABILITADO 

Sistema de esgotamento sanitário de São Fidélis/RJ São Fidélis/RJ HABILITADO 

Segunda etapa da estação de tratamento de esgotos 
de São Francisco do Glória/MG 

São Francisco do 
Glória/MG 

 
INABILITADO 

Sistema de esgotamento sanitário de Trajano de 
Moraes 

Trajano de Moraes/RJ HABILITADO 

Ampliação do sistema de coleta de esgoto do bairro 
Santa Rita 

Volta Redonda/RJ 
 

INABILITADO 

 

Os recursos apresentados pelos municípios de Bicas/MG, Dona Euzébia/MG, São 

Francisco do Glória/MG e Volta Redonda/RJ foram analisados pela assessoria jurídica 

da AGEVAP, que opinou pela inabilitação de todos, visando a isonomia e segurança 

jurídica do processo de seleção do edital.  

De acordo com o cronograma, a próxima etapa será de hierarquização, conforme 

segue: 

 HIERARQUIZAÇÃO 

Hierarquização através de critérios técnicos De 23/06/2021 a 30/06/2021 

Divulgação do resultado da hierarquização das propostas 01/07/2021 

Prazo recursal De 02/07/2021 a 06/07/2021 

Análise de recursos De 07/07/2021 a 09/07/2021 

Divulgação final da hierarquização das propostas 12/07/2021 

 

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada pelo e-mail: 

protratarceivap@agevap.org.br.  

 

Resende, 22 de junho de 2021 


