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PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DA ESTRADA
NOVA - PROMABEN II
IDB971-08/18
3303/OC-BR, 3303/OC-BR
IADB - Inter-American Development Bank
Brazil
AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT:
- Water / Drainage / Irrigation / Flood / Well / Hydrology / Water
Sanitation
CONSTRUCTION & ENGINEERING:
- Building / Construction / Civil Works / Demolition
- Hydraulic Engineering (dams, pipelines, etc)
ENVIRONMENT:
- Waste / Toxic / Hazardous / Solid / Clean Technologies / Processing
HEALTH:
- Sanitation
URBAN DEVELOPMENT:
- Water / Drainage / Irrigation / Flood / Well / Hydrology

AVISO GERAL DE AQUISIÇÕES
NOTICE:

Project ID: BR-L1369
Borrower/Bid No: 3303/OC-BR
AVISO GERAL DE AQUISIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
BRASIL PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DA ESTRADA NOVA - PROMABEN II

UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA - UCP Projeto: N.º BR-L1369

Contrato: N.º 3303/OC-BR
AVISO GERAL DE AQUISIÇÕES

O Município de Belém, no Estado do Pará, da República Federativa do Brasil, solicitou financiamento
por um montante de US$ 125.000.000,00 do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que se
propõe a utilizar os fundos para o pagamento de bens, obras, serviços e serviços de consultoria a ser
adquiridos e/ou contratados pelo projeto Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova PROMABEN II.
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O objetivo principal do projeto é:

Contribuir para melhorar as condições socioambientais que afetam os habitantes da Bacia da Estrada
Nova e da Bacia do Una, na cidade de Belém.

Os processos das aquisições de contratos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
serão efetuados conforme os procedimentos estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Bens e
Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN-2349 - edição
de março/2011), e está aberta a todos os licitantes de países elegíveis, conforme definido nestas
normas. Para a seleção e contratação de serviços de consultoria serão seguidos os procedimentos
estabelecidos nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (GN-2350 - edição de março/2011).

Os componentes do projeto e seus valores aproximados são:

Componente 1: Obras.
Componente I: Obras de Infraestrutura: Este componente financiará: (i) obras de infraestrutura
sanitária: água potável e esgoto nas sub-bacias 1 e 2 (Bacia da Estrada Nova), incluindo uma estação
de tratamento de esgoto na sub-bacia 1 e conexões intradomiciliares; (ii) obras de drenagem e
melhoria ambiental e habitacional: macrodrenagem na sub-bacia 2, microdrenagem nas sub-bacias 1 e
2; aterramento de várzeas na sub-bacia 1 e áreas adjacentes da Av. Bernardo Sayão; construção de
unidades habitacionais para as sub-bacias 1 e 2, bem como para necessidades futuras na Bacia do
Una; (iii) obras de infraestrutura viária nas sub-bacias 1 e 2; e (iv) reabilitação dos canais da Bacia do
Una.
Componente 2: Sustentabilidade e Fortalecimento Institucional.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA
Av. Bernardo Sayão, 3224 - Condor - CEP:66.033-190
Fone: 91 3075-5250
E-mail: promaben.ucp@gmail.com

Componente II: Sustentabilidade e Fortalecimento Institucional: Este componente financiará: (i)
reassentamento de famílias e de atividades econômicas, por meio de compensações, definidas e
estabelecidas no plano de reassentamento do Projeto; (ii) regularização de propriedade, educação
sanitária e ambiental, participação comunitária e comunicação social; (iii) escritório de gestão
participativa; e (iv) implementação de ações de planejamento, gestão e controle de projetos do
Município de Belém, incluindo o apoio: (a) à implementação de um sistema de gestão por resultados;
(b) à reestruturação da Secretaria de Saneamento (SESAN), da Secretaria Municipal de Planejamento
(SEGEP) e da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) ou outras que vierem a sucedê-las com
as mesmas competências legais; (c) à capacitação e treinamento de servidores públicos; (d) à
adequação do setor de saneamento do Município de Belém aos requisitos da legislação federal de
saneamento básico; (e) à gestão da agência municipal reguladora
de serviços de água e esgoto (AMAE/Belém); (f) fortalecimento da capacidade operacional da SESAN;
(g) à implantação de um sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) na (CODEM); (h) à implantação de um
Sistema de Gestão Ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA); (ix) ações de
melhoria da saúde da família e controle de doenças negligenciadas por meio de tratamento e na
construção de duas unidades de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA).

À medida que estejam disponíveis serão publicados avisos específicos de licitação para contratos a
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serem licitados de acordo com os procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI), estabelecidos
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para os contratos de consultoria cujo valor estimado
seja superior ao equivalente de US $ 200 mil, uma solicitação de manifestação de interesse deverá ser
publicada no UN Development Business[1] e no site do Banco Interamericano do Desenvolvimento.

Os licitantes elegíveis interessados em serem incluídos na lista para receber solicitações para
pré-qualificação/licitação de acordo com os procedimentos de LPI, assim como consultores
interessados em receber uma cópia dos anúncios para apresentar manifestação de interesse para
contratos de consultoria ou qualquer interessado em receber informações adicionais poderão contatar:

Endereço:

Comissão Especial de Licitação - CEL
Presidente: Monique Soares Leite Melo
Av. Gov. José Malcher nº 126. Bairro, Nazaré. CEP 66060-230. Belém/PA.
Telefone: (91) 3202-9920
Horário: 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00.
E-mail: comissaoespecialpromaben@gmail.com
Portal: http//:www.belem.pa.gov.br

[1] . O anúncio deverá ser enviado à: dbusiness@un.org
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