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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 015/2019 

 

DIVULGAÇÃO DA ETAPA DE HABILITAÇÃO 

 

 

Conforme calendário, a AGEVAP torna pública a divulgação da etapa de habilitação no PROPESQUISA RH II –Chamamento Público de 

Instituições de Ensino Superior para Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos.  

Linha de atuação: Minas d’água. 

 

Informamos que o proponente inabilitado terá até o dia 13/03/2020 para interposição de recurso. 
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Inscrição Instituição proponente Resultado Motivo Justificativa 

1 Fundação de Apoio à 
Escola Técnica do Estado 
do Rio de Janeiro - FAETEC 

Inabilitado Ausência dos documentos elencados abaixo: 
- Comprovação de registro da IES junto ao MEC; 
- Cópia autenticada de Contrato Social ou 
Estatuto Social registrado em órgão 
competente; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT, emitida pelo Tribunal Superior de 
Trabalho; 
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União perante a Receita Federal e respectiva 
Autenticação. 
 

5.3 Documentação da IES (independente da natureza 
da instituição): 
a) Comprovação de registro da IES junto ao Ministério 
da Educação – MEC; 
5.4.1 Instituição pública 
d) Cópia autenticada de Contrato Social ou Estatuto 
Social registrado em órgão competente 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pelo Tribunal Superior de Trabalho; 
g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União perante a 
Receita Federal e respectiva Autenticação. 
 

 

Obs.: Identificamos ainda que os documentos elencados abaixo não foram entregues. A ausência desses documentos não inabilita o proponente, 
motivo pelo qual não consta no quadro acima, contudo ocasionará a não atribuição de pontos na etapa de hierarquização. 

- Documentação comprobatória do conceito do curso de graduação e pós-graduação participante; 

- Cópia da página do SNIS com o percentual de cobertura de atendimento de água potável do município abrangido; 

- Imagem da delimitação territorial das minas em KML, que será utilizada para verificar o nível de comprometimento da disponibilidade hídrica 
em Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais (AIPMs) da região proposta; 

- Documentação comprobatória fornecida pela Prefeitura que comprove que a mina é utilizada para abastecimento público. 


