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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 

 

RESULTADO DOS RECURSOS - ETAPA DE HABILITAÇÃO - 04/06/2019 

 

A AGEVAP torna público o resultado dos recursos interpostos quanto ao 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. 

 

As inscrições cujos recursos foram DEFERIDOS estão HABILITADAS e seguirão para 

a etapa de hierarquização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

Ato Convocatório – Chamamento Público nº 001/2019: Manifestação de interesse para projetos e obras de sistemas alternativos de saneamento ambiental para coleta e tratamento de 
efluentes sanitários domésticos urbanos 

 

Elaborado por: Diretoria de Contratos de Gestão DIGEA                                                                                                                                                                                                                Data: 04/06/2019 

   
                                                                                                                                              

 

Prefeitura 
Municipal 

Recurso 
Resultado do 

recurso 
Motivo do Indeferimento 

Areal 

1) Foi corrigido e reencaminhado o arquivo da 

delimitação da localidade cadastrada, em formato .kml;        

                                                                                                                                                                                                                        

2) Foi relatado no Ofício nº 012/2019/SMA que a área 

indicada é uma via pública. Não foi encaminhada 

nenhuma documentação. 

INDEFERIDO 

A resposta formulada pela prefeitura no Ofício nº 012/2019/SMA não é capaz de 

atestar a questão do item 2, constante do Motivo da Inabilitação, para 

comprovação de propriedade. 

Carmo 
1) Foi encaminhada Certidão de Ônus Reais do imóvel 

atualizada 
DEFERIDO - 

Paraíba do 
Sul 

1) Foi complementado e reencaminhado o Formulário 

de Cadastramento de Demanda; 

                                                                                                                                                                                                                        

2) Foi corrigido e reencaminhado o arquivo da 

delimitação da localidade cadastrada, em formato .kml;    

 

3) Foi encaminhada Certidão atualizada do imóvel e 

Certidão de Ônus Reais    

DEFERIDO 
                                                                                                          

- 

São José do 
Vale do Rio 

Preto 

1) Foi encaminhado arquivo da delimitação da 

localidade cadastrada, em formato .kml; 

                                                                                                                                                                                                                        

2) Foi incluída a delimitação da área de terreno para 

implantação do sistema;    

 

3) Foram encaminhados documentos para 

comprovação da propriedade do terreno indicado: 

Certidão do imóvel e Escritura Pública de 

Desapropriação por Convenção Amigável. 

INDEFERIDO 

 

Os documentos apresentados para comprovação da propriedade do terreno não 

comprovam a situação do imóvel na data corrente.    

 


