
 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

Data: 26 de maio de 2021 

Acordo de Empréstimo n.º: 8353-BR 

Edital n.º 007/2021 CESAN 2B11 

 

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 nos municípios do Interior – Domingos Martins e Afonso 

Cláudio (Lote 1), Ibatiba, Iúna e Irupi (Lote 2) e Dores do Rio Preto, Distrito de 

Pedra Menina e Apiacá (Lote 3). 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 1: Execução de Obras de Implantação, Reabilitação e Ampliação de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário dos Municípios de Domingos Martins e Afonso 

Cláudio, composto por aproximadamente:  

 DOMINGOS MARTINS: Compreende as obras de ampliação e melhorias do SES 

com 1.427 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 306 matrículas com 

serviços de  Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, 02 Elevatórias de Esgoto 

Bruto, melhorias e ampliação da ETE para 24 l/s e uma nova Elevatória de Esgoto 

Bruto / recalque na área da ETE, adequações e complementações do emissário, 818 

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. 

 AFONSO CLÁUDIO: Compreende as obras de ampliação e melhorias do SES com 

9.161 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 1.389 matrículas com serviços 

de Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, 03 Elevatórias de Esgoto Bruto, 

execução de serviços de recuperação ambiental, elaboração de estudos e projeto 

executivo para tratamento terciário na ETE existente, 827 metros de Linhas de 

Recalque, serviços socioambientais e de adesão e demais unidades para completa 

execução da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais. 

2.2 LOTE 2: Execução de Obras de Implantação, Reabilitação e Ampliação de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário dos Municípios de Ibatiba, Iúna e Irupi, composto 

por aproximadamente:  

 IBATIBA: Compreende a conclusão das obras de ampliação e melhorias do SES com 

1.607 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 4.156 matrículas com serviços 

de Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, conclusão de 04 Elevatórias de Esgoto 

Bruto, 01 Elevatória de Esgoto Bruto na área da ETE, conclusão da implantação da 

ETE de 32,5 l/s, 178 metros de Linhas de Recalque e demais serviços de 

complementação das 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. 

 IÚNA: Compreende a conclusão das obras de ampliação e melhorias do SES com 

769 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 4.900 matrículas com serviços 

de Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, conclusão de 05 Elevatórias de Esgoto 



 
Bruto, 01 nova Elevatória de Esgoto Bruto, conclusão da implantação da ETE de 36 

l/s e emissário, 1.176 metros de Linhas de Recalque e demais serviços de 

complementação das 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.  

 IRUPI: Compreende a conclusão das obras de ampliação e melhorias do SES com 

827 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 1.345 matrículas com serviços 

de Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, conclusão de 02 Elevatórias de Esgoto 

Bruto, conclusão da implantação da ETE de 12 l/s, 492 metros de Emissário, 46 

metros de Linhas de Recalque e demais serviços de complementação das 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.  

2.3 LOTE 3: Execução de Obras de Implantação, Reabilitação e Ampliação de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário dos Municípios de Dores do Rio Preto, Distrito de 

Pedra Menina e Apiacá, composto por aproximadamente:  

 DORES DO RIO PRETO: Compreende a conclusão das obras de ampliação e 

melhorias do SES com 768 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 873 

matrículas com serviços de Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, conclusão de 

02 Elevatórias de Esgoto Bruto, conclusão da implantação da ETE de 6  l/s, 97 metros 

de Linhas de Recalque e demais serviços de complementação das 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. 

 PEDRA MENINA: Compreende as obras de ampliação e melhorias do SES com 

4.195 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 395 matrículas com serviços 

de Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, 1 Elevatórias de Esgoto Bruto, 

implantação da ETE de 5 l/s inclusive projeto executivo, 34 metros de Emissário, 633 

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.  

 APIACÁ: Compreende as obras de ampliação e melhorias do SES com 16.476 

metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 1.967 matrículas com serviços de 

Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, 2 Elevatórias de Esgoto Bruto, 

implantação da ETE de 12,6 l/s inclusive projeto executivo, 45 metros de Emissário, 

463 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. 

2. 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/  

3. Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN 

Comissão Especial de Licitação 

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 

4. As propostas deverão ser entregues no mesmo endereço acima acompanhadas da 

Garantia de Proposta no valor indicado abaixo até às 10h00min do dia 28 de junho de 

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/
mailto:gestaoaguasepaisagem@cesan.com.br


 
2021, e serão abertas às 10h00min do dia 28 de junho de 2021, na presença dos 

interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura: 
4.1. Garantia de Proposta - LOTE 1: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) 

4.2. Garantia de Proposta - LOTE 2: R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) 

4.3. Garantia de Proposta - LOTE 3: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante 

de um Consórcio. 

6. O Concorrente poderá apresentar proposta para um ou mais lotes. 

 

Vitória, 26 de maio de 2021. 

 
 

Robério Lamas da Silva 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
Comitê Diretivo do Projeto 


