
                                                                          

 

EDITAL AGEVAP Nº 002/2022 

PROTRATAR CEIVAP V 

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

 

Envio das pendências da documentação técnica  

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 que, conforme previsto no Edital 002/2022 – PROTRATAR 

CEIVAP V, para correção de documentação técnica, seria reaberto o formulário de 

inscrição entre os dias 3 de agosto e 2 de setembro de 2022, de forma que os 

proponentes pudessem inserir a documentação pendente ou corrigida. 

No entanto, diante de dificuldades para anexação de documentos no formulário do 

Google Forms, relatadas por proponentes, será permitido o envio da documentação 

também para o e-mail do PROTRATAR, no endereço: protratarceivap@agevap.org.br, 

desde que o envio seja feito até às 17:30 do dia 2 de setembro de 2022. 

Portanto, os projetos com as pendências sanáveis, bem como demais documentação 

solicitada na ata da comissão, publicada na página do PROTRATAR V 

(https://ceivap.org.br/downloads/edital-02-2022-result-parcial.pdf), poderão ser 

entregues por e-mail ou pelo formulário https://forms.gle/U69JHZ3iEJkFRJmq6, até às 

17:30 do dia 2 de setembro de 2022.  

Lembramos que não é necessário inserir a documentação já aprovada, apenas os 

itens apontados como pendência na ata de reunião, publicada na página 

https://ceivap.org.br/downloads/edital-02-2022-result-parcial.pdf. 
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O cronograma segue inalterado, conforme apresentado a seguir: 

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA 

Prazo para atendimento das exigências e informações 
complementares 

De 03/08/2022 a 02/09/2022 

Análise das exigências e informações complementares De 05/09/2022 a 15/09/2022 

Prazo máximo para apresentação do CADIN 13/09/2022 

Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - 
ATP após análise das exigências e informações 
complementares e da análise do CADIN 

16/09/2022 

Prazo recursal De 19/09/2022 a 21/09/2022 

Análise de recursos De 22/09/2022 a 23/09/2022 

Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP 26/09/2022 

Prazo final para apresentação da licença ambiental  28/09/2022 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Divulgação da classificação das propostas 03/10/2022 

 

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br. 

 

Resende, 08 de agosto de 2022 
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