
COMUNICADO Nº º 03/2019/COLIC/SAF/ANA 
Documento no 02500.088403/2019-85

Brasilia,  27 de dezembro de 2019.

Às: Empresas Interessadas
Remetente: Presidente da Comissão Especial de Licitação.
Contato: Tel. (61) 2109-5492.
Referência: Processo nº 02501.002454/2019-18
Objeto : S eleção  de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, para, a partir 
do plano de bacia hidrográfica (PIRH Grande), identificar problemas cuja solução possa ser 
apoiada pela cobrança e desenvolver cenários objetivos de mecanismos e valores de cobrança 
pelo uso de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do rio Grande. Os cenários a serem 
desenvolvidos deverão observar os setores usuários presentes na bacia, as suas capacidades de 
pagamento e as sensibilidades em relação a cobrança. Além disto, os cenários devem perseguir 
objetivos específicos para a cobrança, estimar o potencial de arrecadação, estabelecer quais 
intervenções do plano de bacia hidrográfica poderão ser realizadas com a cobrança e ter em 
vista a viabilidade financeira da Agência de Água. Os cenários desenvolvidos subsidiarão a 
implementação da cobrança na bacia hidrográfica do rio Grande.

Senhor Representante,

 Informo a reabertura do prazo da Concorrência nº 0 2 /ANA/201 9  foi 
republicada, conforme aviso no Diário Oficial da União do dia 27/12/2019, Seção 03, pág. 36.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

CONCORRÊNCIA Nº 2/2019
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 02501002454201918., publicada no 
D.O.U de 08/11/ 2019 .  Objeto: Prestação de serviços de consultoria, para, a partir do plano de bacia hidrográfica 
(PIRH Grande), identificar problemas cuja solução possa ser apoiada pela cobrança e desenvolver cenários objetivos 
de mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do rio Grande. Os 
cenários a serem desenvolvidos deverão observar os setores usuários presentes na bacia, as suas capacidades de 
pagamento e as sensibilidades em relação a cobrança. Além disto, os cenários devem perseguir objetivos 
específicos para a cobrança, estimar o potencial de arrecadação, estabelecer quais intervenções do plano de bacia 
hidrográfica poderão ser realizadas com a cobrança e ter em vista a viabilidade financeira da Agência de Água. Os 
cenários desenvolvidos subsidiarão a implementação da cobrança na bacia hidrográfica do rio Grande. Novo Edital: 
27/12/2019 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h30. Endereço: Setor Policial Sul  Area  5 Quadra 3 Bloco j Sala 125 
Asa-sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: 11/02/2020 às 09h00. Endereço: Setor Policial Sul  Area  5 Quadra 3 
Bloco m Sala de Reuniões Asa-sul - BRASILIA - DF.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO

Presidente da Comissão Especial de Licitação
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