
                                                                          

 

EDITAL AGEVAP Nº 001/2021 

PROTRATAR CEIVAP IV 

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

 

Resultado final da fase de hierarquização – 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 hierarquização do edital 001/2021 – 

PROTRATAR IV, após período recursal, conforme Quadro abaixo:  

ETAPA DE HIERARQUIZAÇÃO - EDITAL 001/2021 - PROTRATAR CEIVAP IV 

Proposta Município Hierarquização 

Propostas habilitadas na primeira fase de inscrição 

Projeto de implementação da ETE e do Sistema de 

Afastamento dos esgotos sanitários 
Cunha/SP 55,592 

Rede de esgoto complementar bairro Jardim Pedramar Jacareí/SP 55,898 

Propostas habilitadas na segunda fase de inscrição, que concorrerão ao saldo remanescente do edital 

Projeto básico do SES - Distrito de Sobral Pinto Astolfo Dutra/MG 31,516 

Conclusão do projeto de ETE de Mar de Espanha Mar de Espanha/MG 58,510 

Comunidades rurais de Maripá de Minas Maripá de Minas/MG 54,345 

Implementação de sistema de esgotamento sanitário do 

bairro Contendas 
Maripá de Minas/MG 51,292 

Sistema de esgotamento sanitário do distrito de Bom 

Jesus do Querendo 
Natividade/RJ 33,340 

Ampliação da rede coletora e afastamento das águas 

residuárias do bairro Bela Vista II 
Paraibuna/SP 47,944 

Sistema de esgotamento sanitário do bairro Colinas Paraibuna/SP 34,611 

Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de 

F. Campos 
Rio Novo/MG 60,290 

Sistema de esgotamento sanitário de São Fidélis/RJ São Fidélis/RJ 39,827 

Sistema de esgotamento sanitário de Trajano de Moraes Trajano de Moraes/RJ 38,648 



                                                                          

 

Ressaltamos que, conforme edital AGEVAP 001/2021 – PROTRATAR IV, a fase de 

hierarquização é classificatória, e a nota, calculada por meio de critérios técnicos 

definidos no edital, com base em dados fornecidos pelos municípios na documentação 

de inscrição, e irá compor a nota final das propostas juntamente com a pontuação da 

fase de Análise Técnica dos Projetos, na qual serão analisados os projetos 

entregues de todas as propostas habilitadas e hierarquizadas.  

Solicitamos aos proponentes que fiquem atentos também ao prazo de 13/07/2021 a 

13/08/2021, no qual deverá ser feita a entrega da documentação técnica - projeto - 

para os municípios habilitados e hierarquizados, evitando, assim, sua inabilitação. A 

entrega deverá ser realizada em meio digital (CD), na sede da AGEVAP. A etapa 

de Análise Técnica dos Projetos seguirá o seguinte cronograma: 

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO – 2ª ETAPA 

Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios 

habilitados e hierarquizados 
De 13/07/2021 a 13/08/2021 

Análise técnica do projeto  De 16/08/2021 a 10/09/2021 

Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, 

se houver, solicitação de exigências e informações 

complementares 

13/09/2021 

Prazo para atendimento das exigências e informações 

complementares 
De 14/09/2021 a 14/10/2021 

 

 

Resende, 12 de julho de 2021 


