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1. O Município de Belém recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), em diversas moedas, no montante de 

US$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de Dólares) para o financiamento do 

Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN II, e pretende 

aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para Construção de 

Unidades Habitacionais e Comerciais para Reassentamento de Famílias Vulneráveis. A 

licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco. 

 

2. A Unidade Coordenadora do Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova 

– UCP/PROMABEN, vinculada ao Município de Belém, doravante denominado 

Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a 

Construção de Unidades Habitacionais e Comerciais para Reassentamento de Famílias 

Vulneráveis. 
 

3. O Edital retificado está disponível exclusiva e gratuitamente nos sítios:  

ww3.belem.pa.gov.br/promaben/licitacoes-promaben/, ww.comprasgovernamentais.gov.br 

(UASG: 925387) e www.belem.pa.gov.br (Editais/Licitações/Segep).  Os interessados 

poderão obter maiores informações através do e-mail 

comissaoespecialpromaben@gmail.com. 

 

4. As propostas deverão ser enviadas em formato Adobe, com seguridade de “não edição” 

de documento e assegurado mediante chave eletrônica, a qual será informada na sessão 

pública por meio de videoconferência, conforme os dados constantes no Edital, 

acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R$ 301.806,77 (trezentos e um mil, 

oitocentos e seis reais e setenta e sete centavos) e serão abertas imediatamente após, na 

presença dos interessados na cerimônia de abertura, a ocorrer no dia 18/11/2020 às 

09:45H. 

 

5. Prazo para envio das propostas por correio eletrônico 

comissaoespecialpromaben@gmail.com, até o dia 18/11/2020, às 09:30h. 

 

6. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um 

Joint-Venture e/ou Consórcio. 

 

 

Monique Soares Leite 

Presidente da CEL/PROMABEN 
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