
  

Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco – 

COOPAMESF 
 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 

                                     Ibotirama, 22 de janeiro de 2019. 

 

Edital de Concorrência Pública Nacional - NCB n.º 01/2019. 
 

1 O Estado da Bahia recebeu um empréstimo do Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento BIRD, em diversas moedas, no montante de US 150.000.000 para o financiamento 

do Projeto Bahia Produtiva, relativo ao custo do Acordo de Empréstimo nº 8415-BR e pretende aplicar 

parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para serviços de obras civis relativos à 

construção de um Entreposto de Mel, Própolis e Cera de Abelha no município de Ibotirama. 

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

 

2 A Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco - 

COOPAMESF entidade executora do Convênio nº 264/2018 assinado com a Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, doravante denominado “Contratante” convida os interessados 

a se habilitarem e apresentarem propostas que deverão ser executados em conformidade com as 

Instruções Técnicas para Contratação de Obras e Serviços. 

 

3 O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos através do site: 

http://www.car.ba.gov.br/licitacoes/todos ou no endereço sede da CAR - Coordenação do Projeto 

Bahia Produtiva, situada na Avenida II, SN, Conjunto SEPLAN, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 

CEP: 41.745-000. Os interessados poderão obter maiores informações no mesmo endereço ou através 

dos telefones 71-3115 3421/3632 e e-mail: liviaviana@car.ba.gov.br e gilbertoandrade@car.ba.gov.br 

 

4 As propostas deverão ser enviadas por SEDEX ou entregues no seguinte endereço:  Escritório 

da Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco - 

COOPAMESF situado na Rua Juscelino Kubitschek, Nº 903, São Francisco - Ibotirama – Bahia, 

47.520 - 000, até às 10h00 do dia 25 de fevereiro de 2019 (segunda feira) e serão abertas 

às 10:00 horas do mesmo dia, na presença dos interessados que desejarem assistir à 

cerimônia de abertura. 
 

 
Comissão de Licitação da COOPAMESF 
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