
 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Data: 1 de abril de 2021 

Acordo de Empréstimo n.º: 8353-BR 

Edital n.º 006/2021 CESAN 2B14 – PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGEM 

 

1. O Governo do Estado do Espírito Santo recebeu um empréstimo do Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (doravante denominado 

"Banco"), em diversas moedas, no montante de US$ 225.000.000,00 [duzentos e 

vinte e cinco milhões de dólares americanos] para o financiamento do Programa 

de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, e pretende aplicar parte dos 

recursos em pagamentos decorrentes do contrato para Execução de Obras de 

Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento 

Sanitário no Município de Castelo. A licitação está aberta a todos os 

Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco. 

 

2. A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, por meio da Comissão 

Especial de Licitação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem 

do Comitê Diretivo do Projeto, doravante denominada Contratante convida os 

interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para obras e serviços, 

conforme relacionado abaixo: 

 

2.1 LOTE ÚNICO: Execução de Obras de Ampliação e Melhorias de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário do Município de Castelo, composto 

por aproximadamente:  

 CASTELO: Compreende as obras de ampliação e melhorias do SES com 

33.660 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 2.598 Ligações 

Domiciliares e 1.520 Intradomiciliares, 09 Elevatórias de Esgoto Bruto, 

melhorias e ampliação da ETE para 85 l/s (exceto 2ª fase do UASB) e 

emissário, 3.327 metros de Linhas de Recalque, serviços socioambientais 

e de adesão, 12 meses de operação assistida e demais unidades para 

completa execução da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos 

contratuais. 

 

3. O Edital e cópias adicionais podem ser obtidos gratuitamente junto a Comissão 

Especial de Licitação, no endereço abaixo ou diretamente no site da CESAN: 

https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-

aguas-e-da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/ 

  

4. Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN 

Comissão Especial de Licitação 

https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/
https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/


 
Av. Governador Bley, 186, 3º andar Ed. BEMGE, Centro, Vitória, ES, CEP 29010-

150 

Telefone: (55) (0xx27) 2127.5025 

Correio eletrônico: gestaoaguasepaisagem@cesan.com.br 

 

5. As propostas deverão ser entregues na Comissão Especial de Licitação, situada 

no endereço acima, até às 10 horas do dia 4 de maio de 2021, acompanhadas de 

Garantias de Proposta no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil 

reais) e serão abertas às 10 horas, do mesmo dia, na presença dos interessados 

que desejarem assistir à cerimônia de abertura. 

 

6. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante 

de um Consórcio. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

ROBÉRIO LAMAS DA SILVA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem 
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