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EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2020 

 

ERRATA Nº 01 – 02/03/2020  

 

O Comitê Médio Paraíba do Sul e a Associação Pró-Gestão das Águas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP informam que conforme definição em 

reunião conjunta entre diretoria e câmara técnica do CBH-MPS foram determinadas 

alterações de alguns itens do Edital de Chamamento n° 001/2020. 

Tais como, fica prorrogado o prazo para inscrições até 23/03/2020. 

Sendo assim: 

 

8. CALENDÁRIO  

8.1 As datas e prazos referentes às etapas do presente Chamamento Público 

são descritos Quadro 3. 

Quadro 3. Calendário do Chamamento Público 

ETAPAS DATAS 

Publicação do Chamamento Público 13/01/2020 

Período de inscrição 13/01 a 02/03/2020 

Divulgação dos inscritos 09/03/2020 

Divulgação dos habilitados 10/03/2020 

Data limite para interposição de recursos 11 a 13/03/2020 

Publicação do resultado dos recursos 20/03/2020 

Publicação da hierarquização 27/03/2020 

Data limite para interposição de recursos 31 a 01/04/2020 

Publicação do resultado dos recursos e do resultado final 09/04/2020 

Convocação para assinatura do Termo de Concessão* Abril/2020 

ONDE SE LÊ 
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ETAPAS DATAS 

Publicação do resultado da premiação** Outubro/2020 

Entrega da premiação*** Novembro/2020 

 
* as instituições selecionadas serão convocadas em datas de comum acordo entre as 

partes. 

** A publicação da premiação está atrelada a entrega do relatório final (pós ação) e análise 

da Comissão de Julgamento. Portanto, pode haver modificação na data. 

*** A entrega da premiação será realizada em reunião plenária do Comitê, sendo os 

premiados comunicados com antecedência (via e-mail e através de comunicado no web 

site do Comitê e AGEVAP). 

8.2 O calendário poderá ser alterado por decisão do Comitê ou da AGEVAP a 

qualquer tempo, devendo a retificação ser divulgada amplamente. 

 

8. CALENDÁRIO  

8.1 As datas e prazos referentes às etapas do presente Chamamento Público 

são descritos Quadro 3. 

Quadro 3. Calendário do Chamamento Público 

ETAPAS DATAS 

Publicação do Chamamento Público 13/01/2020 

Período de inscrição 13/01 a 23/03/2020 

Divulgação dos inscritos 30/03/2020 

Divulgação dos habilitados 31/03/2020 

Data limite para interposição de recursos 01 a 03/04/2020 

Publicação do resultado dos recursos 08/04/2020 

Publicação da hierarquização 17/04/2020 

LEIA-SE 
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ETAPAS DATAS 

Data limite para interposição de recursos 22 a 24/04/2020 

Publicação do resultado dos recursos e do resultado final 30/04/2020 

Convocação para assinatura do Termo de Concessão* Maio/2020 

Publicação do resultado da premiação** Outubro/2020 

Entrega da premiação*** Novembro/2020 

* as instituições selecionadas serão convocadas em datas de comum acordo entre as 

partes. 

** A publicação da premiação está atrelada a entrega do relatório final (pós ação) e análise 

da Comissão de Julgamento. Portanto, pode haver modificação na data. 

*** A entrega da premiação será realizada em reunião plenária do Comitê, sendo os 

premiados comunicados com antecedência (via e-mail e através de comunicado no web 

site do Comitê e AGEVAP). 

8.2 O calendário poderá ser alterado por decisão do Comitê ou da AGEVAP a 

qualquer tempo, devendo a retificação ser divulgada amplamente. 

 

 

11.4 Prazo Máximo para Execução do Projeto 

11.4.1 A proposta habilitada e hierarquizada deverá ser executada até a 

Semana do Meio Ambiente 2020 (01/06 a 05/06/2020). 

 

 

 11.4  Prazo Máximo para Execução do Projeto 

11.4.1 A proposta habilitada e hierarquizada deverá ser executada até 30 

de setembro de 2020. 

LEIA-SE 

ONDE SE LÊ 
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OBS: Para as inscrições já enviadas poderão ser realizadas alterações na 

proposta e atualização da mesma até a nova data de fim de inscrições 

(23/03/2020). 


