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Resende (RJ), 24 de outubro de 2014.
EDITAL AGEVAP N.º 004/2014 – PSA Hídrico
COMUNICADO Nº 08

Aos Interessados

Quanto às propostas apresentadas, referente ao Edital AGEVAP nº 004/2014,
informamos que diante da inabilitação de todas as propostas e seguindo o que
determina a Resolução nº 552/2011 da Agência Nacional de Águas, no capítulo I,
seção III, art. 7º, parágrafo 3 - "Se todos os interessados forem inabilitados, a entidade delegatária
poderá fixar o prazo de três dias úteis para apresentação de nova documentação de habilitação,
escoimada das causas da inabilitação, permanecendo em seu poder os demais envelopes”.

Diante do exposto, o novo cronograma das etapas do edital será o seguinte:

Publicação das propostas habilitadas quanto à documentação
Período para interposição de recursos.

27 a 29/10/2014
04/11/2014
05 a 07/11/2014

Resultado dos recursos.

14/11/2014

Publicação da priorização.

18/11/2014

Período para interposição de recursos.

19 a 21/11/2014

Resultado dos recursos.

25/11/2014

Publicação da hierarquização.

09/12/2014

Período para interposição de recursos.

10 a 12/12/2014

Publicação do resultado dos recursos e resultado final

16/12/2014

Convocação para assinatura dos contratos.

10/01/2015
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Período para apresentação de nova documentação de habilitação

Data
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Evento

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005
Telefax:(24) 3355-8389

A nova documentação de habilitação complementar deve ser encaminhada por
e-mail para edital@agevap.org.br e sua via original postada via Correios, dentro
do período para apresentação de nova documentação de habilitação. Para fins
de análise quanto à habilitação das propostas, será considerada a
documentação encaminhada via e-mail, condicionando a apresentação da via
física para continuidade da proponente no edital.
A listagem da nova documentação complementar pode ser acessada no
documento “Resultado da Habilitação - PSA Hídrico - CEIVAP” que se
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encontra nos editais da página eletrônica da AGEVAP e do CEIVAP.
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