
  

COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS -

COOPLAMAC  

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                     Macaúbas, 02 de janeiro de 2019. 

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

1 O Estado da Bahia através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, recebeu um 

empréstimo do Banco Internacional para a Reconstrução e  Desenvolvimento (BIRD), em várias moedas, 

relativo ao custo do Acordo de Empréstimo nº 8415-BR, Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

PDRS/Bahia Produtiva e pretende aplicar parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos elegíveis nos 

termos do Convênio para aquisição de equipamentos para inplantação de um laticinio.  

 

2 A Cooperativa Regional dos Produtores de Leite e Derivados - COOPLAMAC, entidade executora do 

Convênio nº 458/17 assinado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, doravante 

denominado "Comprador", solicita propostas fechadas de Concorrentes elegíveis para o fornecimento dos 

Bens e Serviços referidos no Item 1 acima e descritos nas Especificações Técnicas (Anexos IV e  VIII do 

Edital). 

 

3    A  documentação completa e respostas às solicitações de esclarecimentos relativa à licitação poderão ser 

inspecionadas e adquirida  no endereço eletrônico http://www.car.ba.gov.br/licitacoes/todos, ou no 

SETAF - Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar de Macaúbas – Bahia, situado na Rua Dr. 

Manuel Vitorino, nº 9945-G, 1º e 2º andar, Bairro Centro. CEP: 46.500-000, Municipio de Macaúbas. 

Tel: 77-3473-1421/3473-1422. Os interessados poderão obter maiores informações no mesmo endereço ou 

através dos telefones 71-3115 3421 e e-mail: joseantonio@car.ba.gov.br, gilbertoandrade@car.ba.gov.br e 

joseafonsosousa@hotmail.com por qualquer Concorrente elegível. 

 

4  As propostas deverão ser entregues no seguinte endereço: Sede do SETAF de Macaúbas, Rua Dr. Manuel 

Vitorino, nº 9945-G, 1º e 2º andar, Bairro Centro-Macaúbas. CEP: 46.500-000, até às 10 horas do 

dia  07/02/2019 e serão abertas às 10:00 horas do mesmo dia, na presença dos interessados 

que desejarem assistir à cerimônia de abertura. 
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