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EDITAL DE 

 

Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus

pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população 

mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 

identificados como de transmissão interna; 

 

Considerando a Lei Federal no 13.979, de 6 de fever

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus; 

 

Considerando o Decreto Estadual no 46.970, de 13 de março de 2020, do estado do 

Rio de Janeiro, que disp

de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID

regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras providências; 

 

O Comitê Piabanha e a Associação Pró

Rio Paraíba do Sul - AGEVAP informam que fr

diversas esferas que impactam direta e indiretamente as ativ

Edital nº 02/2020 e conforme definição 

alterações no calendário, conforme abaixo.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020

 

 ERRATA Nº 01 – 27/03/2020  

Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus

pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população 

mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 

identificados como de transmissão interna;  

Considerando a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus;  

Considerando o Decreto Estadual no 46.970, de 13 de março de 2020, do estado do 

Rio de Janeiro, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e 

de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID

regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras providências; 

e a Associação Pró-Gestão das Águas na Bacia Hidrográfica do 

 AGEVAP informam que frente às medidas tomadas nas 

diversas esferas que impactam direta e indiretamente as atividades previstas no 

/2020 e conforme definição do Comitê Piabanha foram

no calendário, conforme abaixo.  
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002/2020 

Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como 

pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população 

mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 

eiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

Considerando o Decreto Estadual no 46.970, de 13 de março de 2020, do estado do 

õe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e 

de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), do 

regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras providências;  

o das Águas na Bacia Hidrográfica do 

s medidas tomadas nas 

idades previstas no 

do Comitê Piabanha foram determinadas 
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A AGEVAP torna pública a seguinte retificação no 

pública para concessão de auxílio financeiro para pesquisa científica com recursos 

financeiros oriundos da cobrança pelo

hidrográfica do rio Piabanha e sub

NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

8.1 As datas e prazos referentes às etapas do presente Edital de 

Chamamento Público são descritos Quadro 3.

Publicação do Edital de 

Período de inscrição

Divulgação dos inscritos

Divulgação dos habilitados

Período para interposição de recursos

Publicação do resultado dos recursos

Publicação da hierarquização

Período para interposição de recursos

Publicação do resultado dos recursos e do resultado final

Convocação para assinatura do Termo de Concessão
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A AGEVAP torna pública a seguinte retificação no Chamamento Público

pública para concessão de auxílio financeiro para pesquisa científica com recursos 

financeiros oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídrico

iabanha e sub-bacias hidrográficas dos rios Paquequer e P

 

NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020

 

ONDE SE LÊ: 

 

As datas e prazos referentes às etapas do presente Edital de 

Chamamento Público são descritos Quadro 3. 

Quadro 3. Calendário do Edital de Chamamento Público

ETAPAS 

Edital de Chamamento Público 28/01/2020

Período de inscrição 28/01/2020 a 31/03/2020

Divulgação dos inscritos 17

Divulgação dos habilitados (Etapa I) 08/05/2020

interposição de recursos 11/05/2020 a 13/05/2020

Publicação do resultado dos recursos 22/05/2020

Publicação da hierarquização (Etapa II) 16/06/2020

interposição de recursos 17/06/2020 a 19/06/2020

Publicação do resultado dos recursos e do resultado final 30/06/2020

Convocação para assinatura do Termo de Concessão Julho
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Chamamento Público - Seleção 

pública para concessão de auxílio financeiro para pesquisa científica com recursos 

uso dos recursos hídricos na bacia 

cas dos rios Paquequer e Preto.  

002/2020 

As datas e prazos referentes às etapas do presente Edital de 

Chamamento Público 

DATAS 

28/01/2020 

28/01/2020 a 31/03/2020 

17/04/2020 

08/05/2020 

11/05/2020 a 13/05/2020 

22/05/2020 

16/06/2020 

17/06/2020 a 19/06/2020 

30/06/2020 

Julho/20  
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8.1 As datas e prazos 

Público são descritos

Publicação do Edital de 

Período de inscrição

Divulgação dos inscritos

Divulgação dos habilitados

Período para interposição de recursos

Publicação do resultado dos recursos

Publicação da hierarquização

Período para interposição de recursos

Publicação do resultado dos recursos e do resultado final

Convocação para assinatura do Termo de Concessão
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LEIA-SE:  

As datas e prazos referentes às etapas do presente Edital de

Público são descritos no Quadro 3. 

Quadro 3. Calendário do Edital de Chamamento Público

ETAPAS 

Edital de Chamamento Público 28/01/2020

Período de inscrição 28/01/2020

Divulgação dos inscritos 17/07/2020

Divulgação dos habilitados (Etapa I) 04/08/2020

interposição de recursos 05/08/2020 a 07/08/2020

Publicação do resultado dos recursos 18/08/2020

Publicação da hierarquização (Etapa II) 18/09/2020

interposição de recursos 21/09/2020 a 23/09/2020

Publicação do resultado dos recursos e do resultado final 06/10/2020

Convocação para assinatura do Termo de Concessão Outubro/20
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Edital de Chamamento   

Chamamento Público 

DATAS 

28/01/2020 

28/01/2020 a 29/06/2020 

17/07/2020 

04/08/2020 

05/08/2020 a 07/08/2020 

18/08/2020 

18/09/2020 

21/09/2020 a 23/09/2020 

06/10/2020 

Outubro/20 


