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EDITAL AGEVAP Nº 006/2019 

PROTRATAR II 

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

Como definido no edital, os empreendimentos inscritos no PROTRATAR II passarão 

por 03 (três) fases de análise:  

 Habilitação – eliminatória;  

 Análise Técnica do Projeto – ATP;  

 Hierarquização – H. 

RESULTADO - ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - ATP 

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

PARAÍBA DO SUL – AGEVAP torna público o resultado final da análise técnica dos 

projetos habilitados no PROTRATAR II. 

A análise foi feita com base nos critérios previstos no Edital, Item 12. ANÁLISE 

TÉCNICA DO PROJETO – ATP, páginas 19 e 20, conforme apresentado no Quadro 

1 abaixo. 

Quadro 1 – Critérios considerados no Edital para a análise técnica dos projetos. 
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Como era previsto no edital, página 20: 

“A análise técnica do projeto será feita pela AGEVAP, podendo esta 

solicitar apoio técnico”. 

Informamos que a AGEVAP solicitou e teve apoio, nesta fase de análise técnica dos 

projetos, de profissionais da CEDAE, COPASA e SABESP.  

As notas apresentadas na Tabela 1 referem-se somente à fase de Análise Técnica 

dos Projetos – ATP e representam 40% da nota final.  

Os municípios estão listados em ordem alfabética. 

O prazo recursal é até o dia 30 de outubro de 2019. 
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Tabela 1 - Resultado final da análise técnica dos projetos habilitados no PROTRATAR II. 

 

Resende, 28 de outubro de 2019. 

 

Projeto Município
Critérios do 

Edital

Resultado 

ATP
Observações

Sistema de 

esgotamento 

sanitário de 

Guidoval

Guidoval/MG c - atendido 65

O município atendeu a todas as pendências

levantadas pela comissão, inclusive aquelas

que não pontuavam, mas que deixaram o

projeto mais estruturado.

Afastamento do 

esgoto das bacias 

1, 2 e 3 do Bairro 

Estância Porto 

Velho

Jacareí/SP
a, c - 

atendidos
80

O município atendeu a todas as pendências

levantadas pela comissão, inclusive aquelas

que não pontuavam, mas que deixaram o

projeto mais estruturado. 

Sistema de 

esgotamento 

sanitário de Mercês

Mercês/MG
a, b, c - não 

atendidos
Eliminado

O municpio não atendeu as pendências

levantadas pela comissão e entregou apenas

uma carta solicitando prorrogação do prazo e 

aporte financeiro para adequação do projeto.

Sistema de 

esgotamento 

sanitário de Olaria

Olaria/MG
a, b, c, g - 

atendidos
60

O município atendeu a todas as pendências

levantadas pela comissão, inclusive aquelas

que não pontuavam, mas que deixaram o

projeto mais estruturado.

Estação de 

tratamento de 

esgoto do centro de 

Piraí

Piraí/RJ
a, b, c, g - 

atendidos
65

O município atendeu a todas as pendências

levantadas pela comissão, previstas no

edital.

Sistema de 

esgotamento 

sanitário - Centro e 

Itaporanga

Santa Maria 

Madalena/RJ

c, d, g - 

atendidos
50

O município atendeu a todas as pendências

levantadas pela comissão, previstas no

edital.

Ampliação da rede 

coletora de esgotos 

contribuinte à ETE 

Largo do Machado/ 

Arranchadouro

Santa Maria 

Madalena/RJ

c, d, g, - 

atendidos
60

O município atendeu a todas as pendências

levantadas pela comissão, inclusive aquelas

que não pontuavam, mas que deixaram o

projeto mais estruturado.

Sistema de 

esgotamento 

sanitário de São 

Sebastião da 

Vargem Alegre

São 

Sebastião de 

Vargem 

Alegre/MG

b, c, d, g - 

atendidos
55

O município atendeu a todas as pendências

levantadas pela comissão, inclusive aquelas

que não pontuavam, mas que deixaram o

projeto mais estruturado.


