
 

 
DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 131, de 10 de dezembro de 2021 

 

 

 

 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF, criado pelo Decreto 
Presidencial s/nº de 05 de junho de 2001, no uso de suas atribuições e; 
 
Considerando a Deliberação ad referendum CBHSF nº 117, de 26 de outubro de 2020, 
referendada pelo Plenário em assembleia extraordinária realizada em 27 de novembro de 
2020, que aprova o Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020 celebrado entre a Agência Nacional 
de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência 
Peixe Vivo; 
 
Considerando a Deliberação CBHSF nº 91, de 15 de setembro de 2016, que aprovou o Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco para o período 2016-2025; 
 
Considerando a Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020;  
 
Considerando a Deliberação CBHSF nº 94, de 25 de agosto de 2017, que atualizou, 
estabeleceu e propôs valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco; 
 
Considerando que o POA deverá ser submetido à Plenária do COMITÊ para aprovação, cuja 
deliberação resultante deve conter o detalhamento das ações do Plano de Aplicação 
Plurianual - PAP 2021-2025, relativo ao exercício 2022, a serem executadas com os recursos 
da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, para o exercício de 
2022, apresentado na forma do Anexo único.   
 
Art. 2º O POA 2022 foi elaborado a partir dos Grupos de Finalidade, Programas e Ações 
presentes no Plano de Aplicação Plurianual - PAP 2021-2025 e será constituído de subações, 
que representam o detalhamento de cada ação disposta no plano e contemplam cada 
empreendimento de esforço que produz um resultado único a partir do investimento 
empregado.  
 
Art. 3º No POA 2022 constam duas categorias de aplicação de recursos, a saber: 
 
I) Plano Anual de Investimentos: representam as despesas com as subações destinadas ao 
financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos no Plano de Recursos 
Hídricos vigente e passíveis de pagamento com a parcela de 92,5% da arrecadação com a 

Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual de 2022 – 
POA 2022 a ser executado com recursos financeiros 
oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 



 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, conforme o disposto no art. 22 da Lei Federal nº 
9.433/1997. 
 
II) Custeio Administrativo: representam as despesas com as subações destinadas à 
implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme o disposto no inciso II do art. 22 
da Lei Federal nº 9.433/1997. 
 
Art. 4º A Entidade Delegatária, durante a execução do POA 2022, poderá propor a revisão ou 
alteração na execução deste instrumento, desde que devidamente justificado, levando ao 
conhecimento do CBHSF na Reunião Plenária subsequente. 
 
Parágrafo único – Para fins de controle social e transparência, a entidade delegatária deverá 
manter o POA publicado e atualizado nas páginas eletrônicas do CBHSF e da entidade 
delegatária.    
 
Art. 5º A entidade delegatária deverá prestar contas da execução do POA na primeira 
reunião plenária do CBHSF do exercício subsequente.  
 
Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária. 

 
 

Salvador, 10 de dezembro de 2021. 
 
 

 
 

 
 



 

ANEXO ÚNICO - Plano de Execução Orçamentária Anual de 2022. 

FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO 
CÓDIGO & NOME DA SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 
INVESTIMENTO PREVISTO EM 

2022 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.1 - Planos de Recursos Hídricos (PRH) 
1.1.3 - Acompanhamento e monitoramento 
da implementação do Plano de Recursos 

Hídricos (PRH) 

1.1.3.1 - Acompanhamento e monitoramento da 
implementação do Plano de Recursos Hídricos 

(PRH) - (Eixo I) 
120.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.2 - Enquadramento dos corpos d'água em 
classes segundo usos preponderantes 

1.2.1 - Elaboração de estudos de 
fundamentação para proposta de 

enquadramento, reenquadramento ou 
atualização de enquadramento 

1.2.1.1 - Elaboração do Plano de Recursos 
Hídricos e Enquadramento de CA no Alto São 

Francisco (SF1) 
1.200.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.2 - Enquadramento dos corpos d'água em 
classes segundo usos preponderantes 

1.2.1 - Elaboração de estudos de 
fundamentação para proposta de 

enquadramento, reenquadramento ou 
atualização de enquadramento 

1.2.1.2 - Fiscalização da elaboração do PDRH 
Alto SF1 

80.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.2 - Enquadramento dos corpos d'água em 
classes segundo usos preponderantes 

1.2.1 - Elaboração de estudos de 
fundamentação para proposta de 

enquadramento, reenquadramento ou 
atualização de enquadramento 

1.2.1.3 - Contratação de empresa para 
elaboração da proposta de enquadramento dos 
corpos hídricos do Alto São Francisco (montante 

da UHE Três Marias) 

1.750.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.2 - Enquadramento dos corpos d'água em 
classes segundo usos preponderantes 

1.2.1 - Elaboração de estudos de 
fundamentação para proposta de 

enquadramento, reenquadramento ou 
atualização de enquadramento 

1.2.1.4 - Contratação de fiscal PF para 
acompanhamento da elaboração de proposta de 
enquadramento à montante da UHE Três Marias 

50.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.2 - Enquadramento dos corpos d'água em 
classes segundo usos preponderantes 

1.2.1 - Elaboração de estudos de 
fundamentação para proposta de 

enquadramento, reenquadramento ou 
atualização de enquadramento 

1.2.1.5 - Pessoal da área finalística - 
Instrumentos de gestão de recursos hídricos 

(Eixo I) 
198.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.2 - Enquadramento dos corpos d'água em 
classes segundo usos preponderantes 

1.2.1 - Elaboração de estudos de 
fundamentação para proposta de 

enquadramento, reenquadramento ou 
atualização de enquadramento 

1.2.1.6 - Contratação de empresa para 
elaboração da proposta de enquadramento dos 

corpos hídricos do Alto São Francisco (UHE Três 
Marias até a foz do rio Pacuí) 

500.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.2 - Enquadramento dos corpos d'água em 
classes segundo usos preponderantes 

1.2.1 - Elaboração de estudos de 
fundamentação para proposta de 

enquadramento, reenquadramento ou 
atualização de enquadramento 

1.2.1.7 - Contratação de fiscal PF para 
acompanhamento da elaboração de proposta de 
enquadramento entre a UHE Três Marias e a foz 

do rio Pacuí 

20.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.3 - Outorgas dos direitos de uso de 
recursos hídricos 

1.3.1 - Participação na regularização dos 
usos de águas superficiais 

1.3.1.1 - Levantamento aéreo para cadastro de 
usuários no rio São Francisco, do entorno da 
UHE Três Marias até trecho à foz do rio São 

Francisco 

10.500.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.3 - Outorgas dos direitos de uso de 
recursos hídricos 

1.3.1 - Participação na regularização dos 
usos de águas superficiais 

1.3.1.2 - Levantamento aéreo para cadastro de 
usuários na bacia do rio de Ondas, afluente do 

rio Grande (Bahia) 
128.328,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.4 - Sistema de informações sobre recursos 
hídricos 

1.4.3 - Operação e manutenção de serviços 
básicos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) 

1.4.3.1 - Contratação de serviços de servidor 
para hospedagem do SIGA 

130.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.4 - Sistema de informações sobre recursos 
hídricos 

1.4.3 - Operação e manutenção de serviços 
básicos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) 

1.4.3.2 - Contratação de serviços para operação 
e manutenção do SIGA SF 

110.000,00 



 

FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO 
CÓDIGO & NOME DA SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 
INVESTIMENTO PREVISTO EM 

2022 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.6 - Fiscalização dos usos de recursos 
hídricos 

1.6.1 - Participação nas campanhas de 
fiscalização dos usos de recursos hídricos 

1.6.1.1 - Realização de campanhas de 
Fiscalização Preventiva Integrada 

3.000.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.6 - Fiscalização dos usos de recursos 
hídricos 

1.6.1 - Participação nas campanhas de 
fiscalização dos usos de recursos hídricos 

1.6.1.2 - Desenvolvimento Indicadores FPI 230.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.6 - Fiscalização dos usos de recursos 
hídricos 

1.6.1 - Participação nas campanhas de 
fiscalização dos usos de recursos hídricos 

1.6.1.3 - Site da FPI 60.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.6 - Fiscalização dos usos de recursos 
hídricos 

1.6.1 - Participação nas campanhas de 
fiscalização dos usos de recursos hídricos 

1.6.1.4 - Realização da Oficina da FPI 90.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.6 - Fiscalização dos usos de recursos 
hídricos 

1.6.1 - Participação nas campanhas de 
fiscalização dos usos de recursos hídricos 

1.6.1.5 - Aquisição de imagens de satélite para 
apoio na fiscalização 

200.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.7 - Monitoramento Hidrometeorológico 
1.7.2 - Monitoramento qualitativo dos 

recursos hídricos superficiais 

1.7.2.1 - Aquisição de materiais para adequação 
de laboratório de qualidade da água para 

atendimento à bacia hidrográfica do rio São 
Francisco 

350.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.7 - Monitoramento Hidrometeorológico 
1.7.3 - Monitoramento quantitativo dos 

recursos hídricos superficiais 

1.7.3.1 - Campanha de apoio para aferição do 
cadastro dos usos de recursos hídricos no rio 

São Francisco 
180.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.3 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para contenção de 

inundações ou alagamentos ou 
regularização de descargas 

1.8.3.1 - Desenvolvimento de modelagem 
hidrológica de lagoas marginais 

850.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.1 - Implantação de Cisternas em 
Comunidades Rurais de Francisco Sá 

1.000.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.2 - Execução Projetos semiárido Alto SF: 
Ações de revitalização dos recursos hídricos no 

município de Miravânia no semiárido mineiro 
1.100.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.3 - Execução Projetos semiárido Médio SF: 
Água e vida no semiárido: produzindo alimento e 

resgatando a autonomia financeira dos 
agricultores 

900.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.4 - Execução Projetos semiárido Médio SF: 
Colhendo água de chuva e resgatando a 

cidadania da população do semiárido na bacia 
do Paramirim 

700.000,00 



 

FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO 
CÓDIGO & NOME DA SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 
INVESTIMENTO PREVISTO EM 

2022 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.5 - Energia Ameclara: Implementação do 
sistema de energia solar em residências rurais 

de pessoas com deficiência atendidas pela 
Associação Ameclara 

1.000.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.6 - Execução Projetos semiárido Submédio 
SF: Salvando as veias do São Francisco - a luta 

para recuperar  nascentes nas serras de 
Jaguarari 

1.200.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.7 - Execução Projetos semiárido Baixo SF: 
Segurança hídrica e controle da desertificação 

através de energia fotovoltáica e Sistemas 
Agroflorestais 

800.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.8 - Construção de barragens subterrâneas 
no Semiárido Alagoano 

1.200.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras 
para implantação, expansão ou adequação 
de estruturas hidráulicas para aumento da 

segurança hídrica 

1.8.4.9 - Fiscalização - PF - da execução dos 
projetos de sustentabilidade hídrica no semiário 

(Alto e Médio) 
100.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos 
1.8.5 -Elaboração, revisão, atualização e 
apoio em estudos e bases referenciais de 

segurança hídrica 

1.8.5.1 - Elaboração de estudo para incremento 
do conhecimento do uso da água nos domínios 

do aquífero Urucuia 
253.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.9 - Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão de recursos 

hídricos 

1.9.1 - Estudos ou ações voltadas à 
proposição de atualizações e aprimoramento 

da legislação em temas relacionados à 
gestão de recursos hídricos 

1.9.1.1 - Prestação de serviços de banco de 
horas profissionais para assessoramento ao 

CBHSF 
589.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.9 - Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão de recursos 

hídricos 

1.9.1 - Estudos ou ações voltadas à 
proposição de atualizações e aprimoramento 

da legislação em temas relacionados à 
gestão de recursos hídricos 

1.9.1.2 - Assessoramento técnico na Sala de 
Situação do Rio São Francisco 

11.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.9 - Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão de recursos 

hídricos 

1.9.1 - Estudos ou ações voltadas à 
proposição de atualizações e aprimoramento 

da legislação em temas relacionados à 
gestão de recursos hídricos 

1.9.1.3 - Prestação de serviços de banco de 
horas profissionais para assessoramento ao 

CBHSF 
689.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.9 - Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão de recursos 

hídricos 

1.9.1 - Estudos ou ações voltadas à 
proposição de atualizações e aprimoramento 

da legislação em temas relacionados à 
gestão de recursos hídricos 

1.9.1.4 - Consultoria para avaliação de risco da 
implantação de uma usina nuclear no Submédio 

São Francisco 
100.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.9 - Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão de recursos 

hídricos 

1.9.2 - Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão de recursos 

hídricos 

1.9.2.1 - Contratação de consultoria para 
investigação do grau de risco das principais 

barragens de rejeito na bacia do rio São 
Francisco 

250.000,00 



 

FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO 
CÓDIGO & NOME DA SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 
INVESTIMENTO PREVISTO EM 

2022 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.9 - Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão de recursos 

hídricos 

1.9.2 - Normas e ações relacionados aos 
sistemas e políticas de gestão de recursos 

hídricos 

1.9.2.2 - Contratação de consultoria para 
cadastro de barragens e empreendimentos nas 

bacias do rio Moxotó, Pajeú e Terra Nova - 
Pernambuco 

1.150.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.10 - Gestão dos recursos hídricos 
subterrâneos 

1.10.2 - Desenvolvimento de estudos que 
avaliem o potencial de explotação dos 

recursos hídricos subterrâneos e 
interdependência rio/aquífero na bacia 

1.10.2.1 - Contratação de estudo de modelagem 
matemática integrada do uso de águas no 

domínio do aquífero Urucuia 
720.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.11 - Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

1.11.1 - Comunicação social voltada ao 
fortalecimento do comitê de bacia 

hidrográfica 

1.11.1.1 - Realização de serviços especializados 
de assessoria de comunicação do CBHSF 

3.500.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.11 - Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

1.11.1 - Comunicação social voltada ao 
fortalecimento do comitê de bacia 

hidrográfica 

1.11.1.2 - Divulgação das ações do comitê 
(livros, cartilhas, agendas, material, etc) 

100.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.11 - Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

1.11.1 - Comunicação social voltada ao 
fortalecimento do comitê de bacia 

hidrográfica 

1.11.1.3 - Campanha em defesa do rio São 
Francisco 

700.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.11 - Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

1.11.2 - Mobilização social voltada ao 
fortalecimento do comitê de bacia 

hidrográfica 

1.11.2.1 - Apoio de mobilização para o processo 
eleitoral do CBH Sertão Alagoas 

279.234,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.11 - Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

1.11.3 - Educação ambiental para ações 
vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos 

1.11.3.1 - Elaboração do Programa de Educação 
Ambiental da Bacia 

500.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.11 - Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

1.11.3 - Educação ambiental para ações 
vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos 

1.11.3.2 - Contratação de empresa para 
elaboração de projeto arquitetônico do Museu do 

Rio São Francisco 
100.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.11 - Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

1.11.4 - Capacitação técnica relacionada ao 
planejamento e gestão de recursos hídricos 

1.11.4.1 - Capacitação técnica para manejo da 
irrigação na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco (2022) 
420.000,00 

1 - Gestão de Recursos 
Hídricos 

1.11 - Comunicação, mobilização social, 
educação e capacitação técnica 

1.11.4 - Capacitação técnica relacionada ao 
planejamento e gestão de recursos hídricos 

1.11.4.2 - Capacitação para membros e 
convidados do CBHSF (2022) 

420.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.1 - Elaboração de PMSB - Lote 01 
(Bambuí, Caetanópolis, Diamantina, Japaraíba, 

Martinho Campos, Moeda, Santa Rosa da Serra) 
151.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.2 - Elaboração de PMSB - Lote 02 (Bonito 
de Minas, Feira da Mata, Iuiú, Mamonas, Urandi, 

Verdelândia) 
63.900,00 



 

FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO 
CÓDIGO & NOME DA SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 
INVESTIMENTO PREVISTO EM 

2022 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.3 - Elaboração de PMSB - Lote 03 
(Boquira, Formosa do Rio Preto, Oliveira dos 

Brejinhos, Paratinga, Sítio do Mato) 
225.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.4 - Elaboração de PMSB - Lote 04 (Campo 
Alegre de Lourdes, João Dourado, Morro do 
Chapéu, Pilão Arcado, São Gabriel, Uibaí) 

298.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.5 - Elaboração de PMSB - Lote 05 (Afrânio, 
Campo Formoso, Dormentes, Ourolândia, Santa 

Filomena, Sobradinho, Umburanas) 
277.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.6 - Elaboração de PMSB - Lote 06 (Água 
Branca, Ibimirim, Itacuruba, Jatobá, Santa Maria 

da Boa Vista) 
256.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.7 - Elaboração de PMSB - Lote 07 (Águas 
Belas, Olivença, Poço das Trincheiras, Porto da 

Folha, São José da Tapera, Senador Rui 
Palmeira) 

64.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.8 - Elaboração de PMSB - Lote 08 (Igaci, 
Itabi, Junqueiro, Palmeira dos Índios, Santana de 

São Francisco, Teotônio Vilela) 
762.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.9 - Contratação de empresa especializada 
para acompanhamento da elaboração de 48 

PMSB 
388.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.1 - Elaboração, revisão ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

2.1.1.10 - Serviços de levantamento do grau de 
implementação de PMSB na bacia hidrográfica 

do rio São Francisco 
300.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras 
para implantação, expansão e adequação 

de sistemas de efluentes domésticos 

2.1.2.1 - Pessoal da área finalística - gestão da 
demanda (esgotamento sanitário - Eixo II) 

198.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras 
para implantação, expansão e adequação 

de sistemas de efluentes domésticos 

2.1.2.2 - Elaboração de projeto executivo de 
esgotamento sanitário no Alto SF 

250.000,00 
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2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras 
para implantação, expansão e adequação 

de sistemas de efluentes domésticos 

2.1.2.3 - Elaboração de projeto executivo de 
esgotamento sanitário no Médio SF 

250.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras 
para implantação, expansão e adequação 

de sistemas de efluentes domésticos 

2.1.2.4 - Elaboração de projeto executivo de 
esgotamento sanitário no Submédio SF 

250.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras 
para implantação, expansão e adequação 

de sistemas de efluentes domésticos 

2.1.2.5 - Elaboração de projeto executivo de 
esgotamento sanitário no Baixo SF 

250.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras 
para implantação, expansão e adequação 

de sistemas de efluentes domésticos 

2.1.2.6 - Revisão do projeto executivo do sistema 
de esgotamento sanitário do Centro Histórico de 

Penedo - Baixo SF 
150.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras 
para implantação, expansão e adequação 

de sistemas de efluentes domésticos 

2.1.2.7 - Execução da interligação da rede de 
esgoto sanitário do Centro Histórico de Penedo 

com a ETE 
400.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 
2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras 
para implantação, expansão e adequação 

de sistemas de efluentes domésticos 

2.1.2.8 - Contratação de consultoria para 
levantamento e cadastro de imóveis rurais para 
instalação de soluções individuais de tratamento 

de efluentes domésticos 

120.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.1 - Recuperação da qualidade da água 

2.1.4 - Estudos, projetos ou obras para 
implantação, expansão ou adequação de 

sistemas para coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos 

2.1.4.1 - Proposta para tratamento de resíduos 
no Baixo São Francisco (Sergipe) 

0,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.2 - Estudos, projetos ou obras para 
promoção do uso racional da água nos 

diversos setores usuários 

2.2.2.1 - Cadastro de captações e capacitação 
dos Irrigantes do Canal do Sertão Alagoano 

996.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.2 - Estudos, projetos ou obras para 
promoção do uso racional da água nos 

diversos setores usuários 

2.2.2.2 - Elaboração do Plano de Gestão do 
Canal do Sertão Alagoano 

529.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.2 - Estudos, projetos ou obras para 
promoção do uso racional da água nos 

diversos setores usuários 

2.2.2.3 - Contratação de gerenciadora para 
acompanhamento e produção de conteúdo 

científico - Projeto especial no Submédio SF 
250.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.2 - Estudos, projetos ou obras para 
promoção do uso racional da água nos 

diversos setores usuários 

2.2.2.4 - Pessoal da área finalística - gestão da 
demanda (melhoria da oferta hídrica - Eixos III e 

IV) 
198.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.4 - Estudos, planos, projetos e obras 

para implantação, expansão ou adequação 
de plantas de abastecimento de água 

2.2.4.1 - Pessoal da área finalística - gestão da 
demanda (abastecimento de água - Eixo II) 

198.000,00 
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2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.4 - Estudos, planos, projetos e obras 

para implantação, expansão ou adequação 
de plantas de abastecimento de água 

2.2.4.2 - Execução do SAA Kariri Xocó 4.900.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.4 - Estudos, planos, projetos e obras 

para implantação, expansão ou adequação 
de plantas de abastecimento de água 

2.2.4.3 - Execução do novo sistema de 
reservatórios de Piaçabuçu 

6.000.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.4 - Estudos, planos, projetos e obras 

para implantação, expansão ou adequação 
de plantas de abastecimento de água 

2.2.4.4 - Contratação de fiscalização PF para 
acompanhamento da execução dos SAA Kariri 

Xoco e Piaçabuçu 
65.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.4 - Estudos, planos, projetos e obras 

para implantação, expansão ou adequação 
de plantas de abastecimento de água 

2.2.4.5 - Elaboração de projeto para reforma do 
sistema de reservação de Feliz Deserto - AL 

50.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.4 - Estudos, planos, projetos e obras 

para implantação, expansão ou adequação 
de plantas de abastecimento de água 

2.2.4.6 - Elaboração do projeto básico e 
executivo para ampliação do SAA de Caatinga 

do Moura / Jacobina - BA 
250.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.4 - Estudos, planos, projetos e obras 

para implantação, expansão ou adequação 
de plantas de abastecimento de água 

2.2.4.7 - Elaboração de projeto básico e 
executivo para captação e solução de tratamento 

de água em São Gabriel - BA 
150.000,00 

2 - Agenda Setorial 2.2 - Gestão da demanda 
2.2.4 - Estudos, planos, projetos e obras 

para implantação, expansão ou adequação 
de plantas de abastecimento de água 

2.2.4.8 - Estudo de viabilidade e levantamentos 
necessários para implantação da nova captação 

do ribeirão Santa Isabel 
950.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.1 - Recuperação de Nascentes - Itaguaçu 
da Bahia - Médio SF 

250.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.2 - Diretoria de Meio Ambiente de Mulungu 
do Morro em Ação - Médio SF 

250.000,00 
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2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.3 - Recomposição ambiental das margens 
do Rio Paramirim - Médio SF 

250.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.4 - A Água que faz milagres - Projeto de 
diagnóstico e recuperação hidroambiental da 

nascente do Rio Milagres - Médio SF 
250.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.5 - Produzindo mudas para a recomposição 
da caatinga - Médio SF 

250.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.6 - Revitalização da Microbacia da Riacho 
Mocambo e Afluentes – Curaçá - BA - Sub Médio 

SF 
250.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.7 - Projeto de Recomposição de Talude e 
Mata Ciliar Riacho do Pontal Lagoa Grande - 

Sub Médio SF 
250.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.8 - Projeto Bosque Berçário Das Águas - 
Educação ambiental e reflorestamento com foco 

no extrativismo - baixo SF 
1.100.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.9 - ECO ETE: Instalação permanente de 
viveiro florestal de espécies nativas em ETE 
convencional a partir do gerenciamento de 

subprodutos gerados em sistemas biológicos de 
tratamento de esgotos - baixo SF 

50.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.10 - Contratação de nova consultoria para 
fiscalização de projetos de requalificação 

ambiental (Res. DIREC 66/2018) - Submédio e 
Médio 

50.000,00 
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2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.11 - Execução de ações para readequação 
de estradas rurais em Japaraíba e  Lagoa da 

Prata - MG 
1.900.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.12 - Contratação de consultoria para 
elaboração de termos de referência de projetos 

(Médio e Submédio São Francisco) - lote 01 
180.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.13 - Contratação de nova consultoria para 
fiscalização de projetos de requalificação 

ambiental (Res. DIREC 66/2018) - Alto São 
Francisco 

80.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.14 - Execução de ações para readequação 
de estradas rurais em Paracatu - MG 

5.000.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.15 - Realização de estudos de viabilidade 
prévia para implantação de trilha ecológica na 

Ilha do Ferro  Pão de Açúcar - AL 
25.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, planos, projetos e 
intervenções destinadas à recuperação ou 

conservação da cobertura vegetal em áreas 
de preservação permanente ou outras áreas 

voltadas à proteção dos recursos hídricos 

2.3.1.16 - Execução dos serviços de retirada, 
transporte e destinação de macrófitas invasoras 

na Lagoa de Itaparica, Xique-Xique - BA 
2.500.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.1 - Pessoal da área finalística - gestão da 
demanda (requalificação ambiental - Eixo V) 

198.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.2 - Projeto de recuperação e preservação 
hidroambiental da microbacia do Córrego 

Confusão II 
148.000,00 
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2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.3 - Ações de Manejo e Conservação de 
Água e Solo na sub-bacia do Rib. Extrema 

Grande (etapa II). Três Marias 
219.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.4 - Proteção hídrica para mudança da 
realidade socioambiental no Alto São Francisco 

18.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.5 - Projeto de recuperação hidroambiental 
do Córrego Pasto dos Bois - Alto SF 

63.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.6 - Projeto de recuperação hidroambiental 
do Riacho das Pedras - Alto SF 

9.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.7 - Construindo bacias de captação e 
terraços em Correntina - Bahia 

200.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.8 - Implantação das ações descritas no 
diagnóstico e plano de ações na bacia do Rio 

Salitre - Sub Médio SF 
200.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.9 - Revitalização e hidrologia social na 
Bacia do Alto Ipanema - Sub Médio SF 

200.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.10 - Projeto de passagem molhada com 
aproveitamento de estrutura a ser recuperada 

para reservação para abastecimento e múltiplos 
usos para a comunidade de brejões - Sub Médio 

200.000,00 

2 - Agenda Setorial 
2.3 - Proteção e conservação dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de 

solo para controle da erosão e proteção dos 
recursos hídricos 

2.3.3.11 - Elaboração de projeto básico e 
executivo para implantação de passagens 

molhadas na Ilha de São Pedro - povo Xocó - 
Porto da Folha - SE 

150.000,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.1 - Organização e realização de 
reuniões, eventos internos e externos do 

comitê de bacia hidrográfica 

3.1.1.1 - Reuniões Plenárias ordinárias e 
extraordinárias do CBHSF 

240.000,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.1 - Organização e realização de 
reuniões, eventos internos e externos do 

comitê de bacia hidrográfica 

3.1.1.2 - Reuniões da Diretoria Colegiada 
(DIREC) 

75.000,00 
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3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.1 - Organização e realização de 
reuniões, eventos internos e externos do 

comitê de bacia hidrográfica 

3.1.1.3 - Reuniões de Câmaras Técnicas, GTs e 
Fóruns diversos 

135.000,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.1 - Organização e realização de 
reuniões, eventos internos e externos do 

comitê de bacia hidrográfica 

3.1.1.4 - Reuniões de Câmaras Consultivas 
Regionais (CCR) 

166.000,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.1 - Organização e realização de 
reuniões, eventos internos e externos do 

comitê de bacia hidrográfica 
3.1.1.5 - Apoio a eventos realizados pelo CBHSF 880.000,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.1 - Implantação da ED Digital e Programa 
Papel Zero 

327.834,80 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.2 - Implantação do sistema de ponto 
eletrônico para trabalho remoto 

1.918,80 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.3 - Suporte para elaboração do TDR para 
implantação do sistema de informações 

integralizado da ED 
300.000,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.4 - Implantação do sistema de informações 
integralizado da ED 

1.505.100,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.5 - Criação de uma rede de comunicações 
e acesso entre computadores e outros 

dispositivos - VPN e etc 
9.154,14 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.6 - Aquisição e confguração de antivírus 
nos computadores da ED 

8.400,88 
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3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.7 - Aquisição de hardwares e softwares 
para o funcionamento da ED 

488.422,28 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.8 - Aquisição de sistemas e servidor de 
arquivos para o funcionamento da ED 

84.839,01 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.9 - Aquisição de programas de capacitação 
de TI - funcionamento da ED 

180.264,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.10 - Transmissão ao vivo de conteúdos 
audiovisuais de interesse do CBHSF via internet 

11.928,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.11 - Aquisição e manutenção de licenças 
de aplicativo de Businness Inteligence (BI) 

4.000,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.12 - Integração da ED ao sistema Gsuite 175.022,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.13 - Migração de e-mails para a solução 
Gsuite 

6.385,12 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.14 - Plataforma de comunicação PABX 
virtual 

15.487,08 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.15 - Investimentos em segurança digital da 
ED 

8.112,00 
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3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.16 - Comunicação e acesso a rede - 
serviços de internet 

25.099,68 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.17 - Empresa de suporte e manutenção de 
rede de computadores 

37.804,79 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.18 - Hospedagem do site da APV 4.586,04 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.19 - Plataforma de realização de 
videconferências 

42.785,96 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.20 - Serviços de protocolo digital - 
eProtocolo 

4.408,49 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.21 - Hospedagem do site do CBHSF 2.218,92 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de tecnologia da informação 
necessários ao funcionamento dos sistemas 
corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

e da entidade delegatária 

3.1.2.22 - Utilização Programa SAP para Gestão 
Administrativa e Financeira da ED. 

118.715,01 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.3 - Participação dos membros do comitê 
de bacia hidrográfica em reuniões e eventos 

internos e externos 

3.1.3.1 - Apoio para participação de membros e 
convidados em eventos internos e externos 

305.000,00 

3 - Apoio ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações finalísticas do comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.3 - Participação dos membros do comitê 
de bacia hidrográfica em reuniões e eventos 

internos e externos 

3.1.3.2 - Apoio do CBHSF para eventos e ações 
externas de interesse 

850.000,00 

 

 

 

 


