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Acordo de Empréstimo N º 8353-BR 

 

O Governo do Estado do Espírito Santo firmou contrato de financiamento com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) – Banco Mundial para implantação do Programa de 
Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, tendo a Companhia Espírito Santense de Saneamento 
(CESAN), interveniente executora das obras, e pretende utilizar parte desse empréstimo para 
pagamentos relacionados aos seguintes contratos, no município de Cariacica/ES: 

 

LOTE I – Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Implantação/Complementação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário dos Bairros: Bandeirantes, Cariacica Sede e Nova Rosa da Penha, cujas áreas 
para intervenção estão delimitadas pelas plantas anexas ao Edital (Plantas em JPEG e os SHAPES em 
JHP/GIS). 

 
LOTE II – Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Implantação/Complementação dos Sistemas 
de Esgotamento Sanitário dos Bairros: Marcilio de Noronha, Vila Betânia e Soteco, dentre outros, cujas 
áreas de intervenção estão delimitadas pelas plantas anexas ao Edital (Plantas em JPEG e os SHAPES 
em JHP/GIS). 

A licitação será conduzida por meio dos procedimentos de uma Licitação Pública Internacional 
conforme especificados nas Diretrizes do Banco Mundial: Aquisição de Bens, Obras e Serviços e está 
aberta a todos os licitantes de países elegíveis. 

Os Licitantes interessados poderão obter informações complementares e inspecionar os  documentos de 
licitação durante horário comercial das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30 no endereço abaixo e/ou no 
site da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN): 

Secretaria Executiva do Programa Gestão Integrada das Águas e da Paisagem  

Secretaria de Estado de Governo 

Atenção: Comissão Especial de Licitação 
Rua 7 de Setembro, 362, Palácio da Fonte Grande 7º andar, sala 709 

Centro – Vitória, Espírito Santo, BRASIL 

CEP: 29.031-210 

Correio eletrônico: gestaoaguasepaisagem@seg.es.gov.br. 

 



Um conjunto completo de Documentos para a Licitação pode ser obtido gratuitamente no site 
www.cesan.com.br/investimentos/programagestãodasaguasepaisagem/ICB001/2018, ou mediante 
entrega de mídia gravável, pendrive ou HD externo no endereço acima indicado. 

As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 10 horas do dia 28/08/2018.  Não serão 
permitidas propostas eletrônicas ou entregues em dispositivo de armazenamento eletrônico. Propostas 
atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença de representantes 
designados dos licitantes que queiram participar da Seção Pública de Recebimento e Abertura das 
Propostas às 10 horas do dia 28/08/2018 no mesmo endereço acima citado. 

 Todas as propostas deverão estar acompanhadas das respectivas Garantias de Propostas, conforme 
detalhado nos Documentos de Licitação na modalidade exclusiva e irrestrita de Garantia Bancária, no 
valor correspondente a R$ 3.200.000.00 (três milhões e duzentos mil reais) ou US$1,000,000.00 (hum 
milhão de dólares americanos), para participação no Lote I e R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ou 
US$250,000.00 (duzentos e cinquenta mil dólares americanos) para participação no Lote II. Para ambos 
os Lotes os valores são cumulativos. 

 

Hélio de Sousa 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 


