Posted on: 2020-03-02T00:00:00.00-04:00
DB Reference N°: IDB-P500106-03/20
Country: Brazil
Institution: Inter-American Development Bank
Sector: Dams
Deadline:
Status: Published
Loan N°./Financing: 4960/OC-BR
Project: Aviso Geral de Aquisições (AGA)
Title: PROJETO DE RECUPERACAO DO RIO TIETE A MONTANTE DA BARRAGEM DA PENHA, NO
ESTADO DE SAO PAULO

Project ID: BR-L1536

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID BRASIL

PROJETO DE RECUPERACAO DO RIO TIETE A MONTANTE DA BARRAGEM
DA PENHA, NO ESTADO DE SAO PAULO — “RENASCE TIETE”

Projeto: BR-L1536
Contrato/Seleção N o: 4960/OC-BR

O Estado de São Paulo, da República Federativa do Brasil solicitou um financiamento de um montante
equivalente a US$ 79.866.302,00, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e se propõe a utilizar
os fundos para o pagamento de bens, obras, serviços e serviços de consultoria a ser adquiridos pelo Projeto
RENASCE TIETE. As Aquisições serão efetuadas conforme as regras e procedimentos de elegibilidade do
Banco Interamericano de Desenvolvimento.

O objetivo principal do projeto é contribuir a recuperação e preservação do Rio Tiete.

Os processos das aquisições de contratos financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento serão efetuados conforme os procedimentos estabelecidos nas Políticas para a Aquisição
de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN-2349 edição de maio/2019), e está aberta a todos os licitantes de países elegíveis, conforme definido nestas
normas. Para a seleção e contratação de serviços de consultoria serão seguidos os procedimentos
estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (GN-2350 - edição de maio/2019).

Os componentes do projeto e seus valores aproximados são:

Componente 1: Obras de recuperação e preservação das várzeas

Serão financiadas: (i) a construção e reforma de dois núcleos de educação, cultura, lazer e esporte no
município de Salesópolis; melhoria dos acessos, priorizando a permeabilidade, e da acessibilidade dos
núcleos, e obras complementares; (ii) reflorestamento de aproximadamente 36 hectares de vegetação e
matas ciliares degradadas (infraestrutura verde); (iii) atividades complementares, como projetos de
engenharia e supervisão; e (iv) desapropriações, se houver.

Componente 2: Obras de melhoramento e monitoramento da qualidade da água do Rio Tietê

Serão financiadas: (i) implantação de coletores de águas poluídas (esgoto e poluição difusa de águas pluviais)
ao longo de afluentes do Rio Tiete no trecho da área urbana do município de Mogi das Cruzes, que serão tratadas na
ETE Suzano ou em outra alternativa acordada entre o Mutuário e o Banco; (ii) dragagem de pontos críticos da calha
do Rio Tiete e na foz de seus principais afluentes, a montante da Barragem da Penha; (iii) implementação de seções
de controle para o monitoramento qualitativo e quantitativo das aguas do rio, em que se priorizara o uso de
tecnologias inovadoras; e (iv) atividades complementares, como projetos de engenharia e supervisão.

Componente 3. Fortalecimento Institucional e da participação social

Serão financiadas: (i) ampliação da cobertura do sistema de monitoramento do clima feito pelo DAEE,
mediante aquisição e instalação de equipamentos, priorizando inovação tecnológica, e melhoria nos sistemas de
comunicação de alerta à população; (ii) desenvolvimento e implantação de programa de empoderamento social nos
espaços criados pelo Projeto, que incluirá ações de comunicação social e educação ambiental para a
sustentabilidade das ações implementadas; (iii) desenvolvimento e implantação de modelo de gestão nos núcleos
mencionados no componente 1, que estimule a participação efetiva da população, com ênfase nas mulheres; e (iv)
um programa de capacitação em atividades produtivas focado nas mulheres.

À medida que estejam disponíveis serão publicados avisos específicos de licitação para contratos a serem
licitados de acordo com os procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI) estabelecidos pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento. Para os contratos de consultoria cujo valor estimado seja superior ao
equivalente de US $ 200 mil, uma solicitação de manifestação de interesse deverá ser publicada no UN
Development Business i e no site do Banco Interamericano do Desenvolvimento.

Os licitantes elegíveis interessados em serem incluídos na lista para receber solicitações para préqualificação/licitação de acordo com os procedimentos de LPI, assim como consultores interessados em
receber uma cópia dos anúncios para apresentar manifestação de interesse para contratos de consultoria ou
qualquer interessado em receber informações adicionais poderão contatar:

Endereço:
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
At: Marta Maria Alcione Pereira
R. Líbero Badaró, nº 425 – 29º andar, conj. 291
01009-905 – São Paulo/SP
Tel.: +55 11 3386-8250

