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Instituição Financiadora: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
País: Brasil  
Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA 
Projeto: Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA) 
Resumo: aquisição de equipamentos para Monitoramento Meteorológico na área do RPGA do 
Leste e na área dos reservatórios que abastecem a cidade de Salvador e RMS. 
Empréstimo Nº 2295/OC-BR  
Pregão Eletrônico No: 07/2016 (BB 666279) 
Prazo Final: 20/04/2017 
 
O Estado da Bahia recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
para execução do Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA) e se propõe utilizar parte destes 
fundos para efetuar pagamentos de acordo com o Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA) 
para aquisição de equipamentos para Monitoramento Meteorológico na área do RPGA do Leste e 
na área dos reservatórios que abastecem a cidade de Salvador e RMS. 
 
A Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia convida os licitantes elegíveis a apresentar 
propostas no www.licitacoes-e.com.br para aquisição de equipamentos para Monitoramento 
Meteorológico na área do RPGA do Leste e na área dos reservatórios que abastecem a cidade de 
Salvador e RMS, conforme especificações contidas no instrumento convocatório. O prazo para a 
execução do fornecimento é de: até 180 (cento e oitenta) dias. O orçamento referencial para essa 
licitação é: R$ 1.895.597,26 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa 
e sete reais e vinte e seis centavos). 
 
A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Pregão Eletrônico (PE) estabelecidos na 
Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº. 3.555/2000, Decreto nº. 5.450/2005, Decreto nº. 5.504/2005, 
Lei Complementar nº 123, Portaria Interministerial nº 127 do MPOG, e demais legislações 
correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, Decreto nº. 6.204/2007 
com suas alterações e conforme faculta a alínea (b) da Cláusula 4.01 do Contrato de Empréstimo 
nº 2295/OC-BR, e está aberta a todos os licitantes elegíveis, conforme definido nas Políticas 
para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, GN 2349-7. 
 
Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional e 
inspecionar os documentos de licitação na Coordenação de Licitação – COLIC da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA, no endereço indicado no final deste aviso, de 
segunda a sexta-feira, das 08:30h as 12:00h e de 14:00h as 18:00h (hora local). Os Licitantes 
interessados poderão baixar um conjunto completo dos Documentos de Licitação em 
Português,no sito www.licitacoes-e.com.br ou obtidos no endereço indicado no final do aviso. 
 
Todas as propostas deverão ser apresentadas no site www.licitacoes-e.com.br até às 10:00 horas 
do dia 20/04/2017.  As propostas serão abertas às 10:15 horas do dia 20/04/2017. 
Endereço: 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – COLIC 
Att: Ana Raquel 
Av. Luiz Vianna Filho – CAB– 3a Avenida 390 – Plataforma IV Ala Norte 4º andar 
Salvador – Bahia. CEP 41745-005.  
Telefone: 55 (71) 3115-6250 


