
 

COOPERATIVA DE PESCADORES DE SANTA CRUZ CABRÁLIA LTDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública Nacional - NCB n.º 01/2022. 

 

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, 

instalação e montagem de uma fábrica de gelo de 24 toneladas/dia e demais 

equipamentos para a unidade da COOPESC em Santa Cruz de Cabrália - Bahia 

 

A Cooperativa de Pescadores de Santa Cruz de Cabrália – COOPESC entidade executora do 

Convênio nº 423/18, 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). 

 

A  documentação completa e respostas às solicitações de esclarecimentos relativas à licitação 

poderão ser inspecionadas e adquiridas  no endereço eletrônico 

http://www.car.ba.gov.br/licitacoes/todos, ou solicitadas pelos e-mails: 

naralins@car.ba.gov.br; gilbertoandrade@car.ba.gov.br; alexandre.macedo@car.ba.gov.br 

e coopescpesca@hotmail.com 

 

As propostas e habilitação deverão ser entregues em envelope único no seguinte 

endereço: Sede da Cooperativa de Pescadores de Santa Cruz de Cabrália, Comissão de 

Licitação da COOPESC, situada a Rua Tomé de Souza, 31, Centro, sede do municipio de 

Santa Cruz de Cabrália - Bahia,  CEP: 45807-000, até às 15 horas do dia 04/julho/2022 e 

serão abertas às 15:00 horas do mesmo dia, na presença dos interessados que desejarem 

assistir à cerimônia de abertura que será realizada através de videoconferência. 

 

Colocar na frente do envelope as seguintes informações: “Proposta para a fornecimento, 

instalação e montagem de fábrica de gelo de 24 toneladas da COOPESC”. 

 

 

 

 

 

 
Comissão de Licitação da COOPESC 
 

 


