
                                                                          

 

EDITAL AGEVAP Nº 002/2022 

PROTRATAR CEIVAP V 

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

 

Resultado da fase de análise técnica após adequações - Edital AGEVAP Nº 

002/2022 

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 análise técnica do edital 002/2022 – 

PROTRATAR V. 

Informamos que a AGEVAP teve apoio de profissionais da COPASA, CEDAE e 

SABESP na fase de análise técnica dos projetos, incluindo a análise das adequações, 

conforme previsto no edital, página 40: 

“A fim de que o processo de seleção seja transparente, a 

AGEVAP poderá solicitar apoio dos órgãos gestores, bem como 

de instituições que atuam na área de saneamento, para análise 

dos projetos inscritos. Será criada uma comissão de avaliação 

composta por técnicos com experiência em projetos de 

saneamento, a ser divulgada quando do início da análise técnica 

dos projetos.” 

A análise das adequações foi realizada com base nos critérios previstos no Edital, Item 

14. ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO – ATP, páginas 28 a 41. 

O projeto do município de Jacareí/SP (Estação Elevatória de Esgoto, Linha de 

Recalque e Parte da Rede de Esgoto do Bairro Cidade Salvador) foi eliminado por não 

ter feito a entrega da documentação e projetos pendentes, referentes a esta fase, 

dentro do prazo estipulado. 

A Tabela 1 apresenta o resultado final da fase de Análise Técnica dos Projetos – ATP, 

com os municípios listados em ordem alfabética. 



                                                                          

Tabela 1 – Resultado da análise das adequações dos projetos, em ordem alfabética. 

Município 
(ordem alfabética) 

Projeto Situação 

Prefeitura Municipal de 

Bicas/MG 
Sistema de esgotamento sanitário de Bicas - Fase I Habilitado 

Prefeitura Municipal de 

Dona Euzébia/MG 

Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação 

de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiaçu 
Habilitado 

Prefeitura Municipal de 

Guaratinguetá/SP 
Sistema de esgotamento sanitário do bairro Eng. Neiva Eliminado 

Prefeitura Municipal de 

Jacareí/SP 

Estação Elevatória de Esgoto, Linha de Recalque e 

Parte da Rede de Esgoto do Bairro Cidade Salvador 
Eliminado 

Prefeitura Municipal de 

Mogi das Cruzes/SP 
Sistema de esgotamento sanitário - núcleo Sabaúna Habilitado 

Prefeitura Municipal de 

Palma/MG 
Sistema de esgotamento sanitário da sede do município Habilitado 

Prefeitura Municipal de 

Quatis/RJ 

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de 

Quatis 
Eliminado 

Prefeitura Municipal de 

Rochedo de Minas/MG 

Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Rochedo de Minas 
Habilitado 

Prefeitura Municipal de 

São Francisco do 

Glória/MG 

2° Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Habilitado 

Prefeitura Municipal de 

Volta Redonda/RJ 
Esgotamento Sanitário do bairro Minerlândia Habilitado 

Prefeitura Municipal de 

Volta Redonda/RJ 
Esgotamento Sanitário do bairro Santa Rita do Zarur Habilitado 

 

O detalhamento da análise das adequações consta na Ata da avaliação técnica das 

pendências dos projetos habilitados e hierarquizados no edital de chamamento nº 

002/2022, anexa a este comunicado.  

Ressaltamos que para manter a isonomia do processo, ficam mantidas as notas da 

primeira rodada de análise para os municípios que tinham pendências e foram sanadas, 

conforme expresso no item 14 - Análise Técnica dos Projetos – ATP: “O atendimento a 

essas adequações é obrigatório, mas não altera a pontuação do projeto.” 

Portanto, permanecem as notas apresentadas na Tabela 2. A nota da fase de análise 

técnica dos projetos irá compor a nota final das propostas, juntamente com a pontuação 

da fase de hierarquização. A pontuação da fase de hierarquização será revista 

considerando apenas os municípios classificados e as atualizações realizadas na etapa 

de adequações dos projetos.   



                                                                          

Tabela 2 – Pontuação da etapa de análise técnica.  

Município 
(ordem alfabética) 

Projeto 
Pontuação 
(40% da nota 

final) 

Prefeitura Municipal de 
Bicas/MG 

Sistema de esgotamento sanitário de Bicas - Fase I 60 

Prefeitura Municipal de 
Dona Euzébia/MG 

Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e 
Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do 

Guaiaçu 
65 

Prefeitura Municipal de 
Mogi das Cruzes/SP 

Sistema de esgotamento sanitário - núcleo Sabaúna 75 

Prefeitura Municipal de 
Palma/MG 

Sistema de esgotamento sanitário da sede do 
município 

65 

Prefeitura Municipal de 
Rochedo de Minas/MG 

Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Rochedo de Minas 

65 

Prefeitura Municipal de 
São Francisco do 

Glória/MG 
2° Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 65 

Prefeitura Municipal de 
Volta Redonda/RJ 

Esgotamento Sanitário do bairro Minerlândia 80 

Prefeitura Municipal de 
Volta Redonda/RJ 

Esgotamento Sanitário do bairro Santa Rita do Zarur 75 

 

Salientamos que há um prazo impreterível, de acordo com o edital, para 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 6 de outubro de 2022, em formato digital, 

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

O comunicado publicado em 31 de agosto de 2022 definiu novo cronograma das etapas 

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

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA 

Prazo recursal De 26/09/2022 a 28/09/2022 

Análise de recursos De 03/10/2022 a 05/10/2022 

Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP 06/10/2022 

Prazo final para apresentação da licença ambiental  06/10/2022 



                                                                          

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Divulgação da classificação das propostas 07/10/2022 

 

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

 

Resende, 23 de setembro de 2022 

 

mailto:protratarceivap@agevap.org.br





































