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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 

 

RESULTADO DA ETAPA DE HABILITAÇÃO - 21/05/2019 

 

A AGEVAP torna público o resultado da etapa de habilitação do Chamamento Público 

para MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS 

ALTERNATIVOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA COLETA E TRATAMENTO 

DE EFLUENTES SANITÁRIOS DOMÉSTICOS URBANOS: 

 

Prefeitura 
Municipal 

Resultado da 
inscrição 

Motivo da Inabilitação 

Areal Inabilitada 

1) Área delimitada ultrapassa o limite de 2 hectares (Desconformidade com o item 

3.2.1.a) do Ato Convocatório de Chamamento Público);        

                                                                                                                                                                                                                        

2) Não foi apresentada a comprovação da propriedade do terreno indicado para 

implantação do sistema (Desconformidade com o item 3.2.c) do Ato Convocatório 

de Chamamento Público)   

Carmo Inabilitada 
1) O documento apresentado para comprovação da propriedade do terreno data 

de 2013, portanto, não comprova a situação do imóvel na data corrente.  

Paraíba do 
Sul 

Inabilitada 

1) Formulário de Cadastramento de Demanda incompleto. Não foi informada a 

população beneficiada na localidade; 

                                                                                                             

2) A área total delimitada (área a ser beneficiada, incluindo a área do terreno para 

implantação do sistema) ultrapassa o limite de 2 hectares (Desconformidade com 

o item 3.2.1.a) do Ato Convocatório de Chamamento Público);          

                                                                                                          

 3) Não foi apresentado o Registro Geral de Imóveis (RGI) do terreno. A certidão 

apresentada data de 2018, portanto, não comprova a situação do imóvel na data 

corrente. 

São José 
Vale do Rio 

Preto 
Inabilitada 

1) Não foi apresentada a delimitação da localidade cadastrada, em formato .kml 

(Desconformidade com o item 3.2.c) do Ato Convocatório de Chamamento 

Público); 

                                                                                                                  

2) Não foi indicada área de terreno pertencente à prefeitura para implantação do 

sistema, tendo apenas sido indicado um ponto (Desconformidade com o item 

3.2.c) do Ato Convocatório de Chamamento Público);                                                                                                                 

 

3) Não foi apresentada a comprovação da propriedade do terreno indicado para 

implantação do sistema (Desconformidade com o item 3.2.c) do Ato Convocatório 

de Chamamento Público).   
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Sapucaia Inabilitada 

1) A área total delimitada (área a ser beneficiada, incluindo a área do terreno para 

implantação do sistema) ultrapassa o limite de 2 hectares (Desconformidade com 

o item 3.2.1.a) do Ato Convocatório de Chamamento Público);             

                                                                                                         

2) O Registro Geral de Imóveis (RGI) do imóvel foi enviado apenas na sua folha 

11, estando o mesmo incompleto, e é de data de 2013, de forma que não 

comprova a situação do imóvel na data corrente. Além disso, acompanha o RGI 

outro documento que está ilegível e impossível de ser analisado.  

Teresópolis Inabilitada 

1) Não foi indicada área de terreno pertencente à prefeitura para implantação do 

sistema, tendo apenas sido indicado um ponto (Desconformidade com o item 

3.2.c) do Ato Convocatório de Chamamento Público); 

                                                                                                                        

2) Não foi apresentada escritura pública. O documento apresentado (recibo) não 

comprova que o terreno pertence à prefeitura municipal (Desconformidade com o 

item 3.2.c) do Ato Convocatório de Chamamento Público).   

 

 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

A prefeitura municipal que decidir contestar o resultado da etapa de habilitação do 

Chamamento Público nº 001/2019 poderá apresentar recurso no período de 22/05 a 

24/05, conforme previsto no Cronograma do Chamamento Público, abaixo 

apresentado: 

ETAPA DATA 

Divulgação do Edital 13/03/2019 

Encerramento das inscrições 10/05/2019 

Divulgação dos inscritos e habilitados 21/05/2019 

Período para interposição de recurso 22 a 24/05/2019 

Divulgação do resultado dos recursos 04/06/2019 

Divulgação da hierarquização 05/06/2019 

Período para interposição de recurso 06 a 10/06/2019 

Divulgação do resultado dos recursos e resultado final 19/06/2019 

 

O recurso deverá ser enviado via Correios (com Aviso de Recebimento – AR) ou 

entregue em envelope fechado no endereço Rua Teresa, nº 1515, sala 114, Hiper 

Shopping ABC, Alto da Serra, Petrópolis/RJ, CEP: 25.635-530. 
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No caso de envio dos documentos via Correios será considerada a data de postagem, 

e as entregas feitas pessoalmente só poderão ocorrer até as 16h00 da data limite. 

A prefeitura que não cumprir o estabelecido acima não terá seu recurso considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


