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Fone: 91 3075-5250 

E-mail: promaben.ucp@gmail.com 

Aviso de Retomada de Licitação (ADL) 

 

Data: 23/03/2023 

País: Brasil  

Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova – Promaben II 

Empréstimo No: 3303/OC-BR 

Licitação Pública Nacional nº: 001/2023 

 

1. O Município de Belém, tendo como entidade executora a Unidade de Coordenação do 

Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova – UCP Promaben, recebeu um 

empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para financiar os custos 

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

aplicar parte dos recursos desse Empréstimo em pagamentos no âmbito do contrato que tem 

por objeto a execução de obras de macrodrenagem e duplicação da av. Bernardo Sayão – 

Fase I. 

2. Pelo presente, a Unidade de Coordenação do Programa de Saneamento Básico da Bacia 

da Estrada Nova – UCP/PROMABEN, convida licitantes elegíveis e qualificados a 

apresentar propostas lacradas para a Execução de Obras de Macrodrenagem e Duplicação da 

Av. Bernardo Sayão – Fase I. 

3. A licitação será realizada mediante os procedimentos de Licitação Pública Nacional 

(LPN), especificados nas Políticas para Aquisição de Bens e Obras Financiadas pelo BID 

(GN 2349-15), e está aberta a licitantes dos países elegíveis, conforme definido nos 

Documentos de Licitação.  

4. Licitantes elegíveis interessados podem obter mais informações na Comissão Especial de 

Licitação – CEL, no endereço indicado no final deste aviso, durante o horário das 8:30h às 

12:00h e das 13:00h às 17:00h. Os Licitantes interessados poderão baixar um conjunto 

completo dos Documentos de Licitação em Português do Brasil no site << 

https://promaben.belem.pa.gov.br/licitacoes-bid/ >>.  

5. Os requisitos de qualificação incluem comprovação da execução de seguintes serviços: 

Atividades 

Chaves 

Descrição Quantitativos 

1 Execução de macrodrenagem (tanto 

aberto quanto fechado) 

Maior ou igual a 

290 metros 

2 Execução de pavimento com 

aplicação de Concreto Betuminoso 

Maior ou igual a 

940 metros 
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Usinado a Quente (CBUQ), qualquer 

tipo de camada 

cúbicos. 

3 Execução de Terraplanagem 

(incluindo corte e [re]aterro) 

Maior ou igual a 

27.000 metros 

cúbicos. 

4 Assentamento de tubo de polietileno 

de alta densidade, PEAD, para rede 

de água ou esgoto 

Maior ou igual a 

1.675 metros. 

 

Observação: As atividades chaves poderão ser comprovadas a partir do somatório de 

múltiplos atestados. 

6. As propostas devem ser enviadas ao endereço abaixo no item 8 até o dia 26/04/2023 às 

15h00min. O Edital retificado estará disponível a partir do dia 24/03/2023. A licitação por 

meios eletrônicos não será permitida.  Serão rejeitadas as propostas entregues com atraso. 

As propostas serão abertas fisicamente na presença dos representantes de licitantes que 

decidirem assistir pessoalmente no endereço abaixo, imediatamente após a data e hora 

limites para apresentação das propostas. Em virtude da pandemia pelo COVID-19 

(coronavírus) e da necessidade de manutenção do distanciamento social como medida de 

enfrentamento à doença, recomenda-se às empresas que desejem participar da sessão pública 

de recebimento e abertura de propostas que o façam por meio de apenas 01 (um) 

representante. 

7. Todas as propostas serão acompanhadas de Garantia de Manutenção da Proposta, no 

valor de R$ 1.370.000,00 (um milhão, trezentos e setenta mil reais). 

8. O endereço antes mencionado é: Unidade de Coordenação do Programa de Saneamento 

da Bacia da Estrada Nova - Comissão Especial de Licitação– CEL, Att: Sr. Sílvio Nazareno 

Costa Leal – Presidente da CEL, Bernardo Sayão, 3224 - Condor, Belém - PA, CEP 66033-

190, e-mail: comissaoespecialpromaben@gmail.com, website: 

www.promaben.belem.pa.gov.br. 
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