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Instituição Financiadora: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
País: Brasil. 
Projeto: Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA). 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA. 
Resumo: Contratação de empresa especializada para execução de projetos demonstrativos de 
restauração florestal nas áreas da APA Pedra do Cavalo. 
Empréstimo Nº 2295/OC-BR  
Comparação de Preços nº 01/2016 
Prazo Final: 13 de maio de 2016 as 10:00 horas 
 
 
O Estado da Bahia recebeu um financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), e se propõe utilizar parte destes fundos para efetuar pagamentos 
de acordo com o Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA) para contratação de 
empresa especializada para execução de projetos demonstrativos de restauração florestal 
nas áreas da APA Pedra do Cavalo. 
 
A Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia convida os licitantes elegíveis a 
apresentar propostas lacradas para execução de projetos demonstrativos de restauração 
florestal nas áreas da APA Pedra do Cavalo. O prazo para a execução dos serviços é de: 12 
(doze) meses. O orçamento referencial para essa licitação é: R$ 560.179,83 (quinhentos e 
sessenta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos). 
 
A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Comparação de Preços (CP) 
estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (edição GN 2349-7) e está aberta a todos 
os licitantes elegíveis, conforme definido nesta política.  O contrato será financiado com os 
recursos do Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR. 
 
Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional e 
inspecionar os documentos de licitação 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 obter, gratuitamente, um conjunto completo dos 
Documentos de Licitação em Português, mediante apresentação de uma solicitação por 
escrito encaminhada ao endereço abaixo indicado ou apresentação de CD-R. Os 
Documentos de Licitação serão enviados por email e/ou obtidos no endereço indicado no 
final do aviso. 
 
Todas as propostas deverão ser apresentadas ao endereço abaixo mencionado até às 10:00 
horas do dia 13 de maio de 2016.  As propostas serão abertas às 10:00 horas do dia 13 
de maio de 2016, na presença dos representantes dos Licitantes que desejem assistir, no 
endereço abaixo mencionado. Propostas encaminhadas fora do prazo serão rejeitadas. Uma 
Garantia de Manutenção da Proposta não será exigida. 
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Endereço: 
 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – COLIC 
Att: Ana Raquel Reis Cruz 
Av. Luiz Vianna Filho – CAB– 3a Avenida 390 – Plataforma IV Ala Norte 4º andar 
Salvador – Bahia 
CEP 41745-005.  
Telefone: 55 (71) 3115-6250 
E-mail: pda.sema@sema.ba.gov.br 
 
 
 
Ana Raquel Rocha Reis Cruz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 
 


