GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB
Gabinete do Secretário
Unidade de Gestão de Projetos / PROSUS

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 11/01/2017
Contrato de Empréstimo n o3262/OC-BR (BR-L1389)
Edital n.o LPN 001/17
1. O Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
(SESAB), recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento(doravante denominado "Banco"), em diversas moedas, no montante de
US$285,000,000.00 (duzentos e oitenta e cinco milhões de dólares americanos) para o
financiamento do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Região
Metropolitana de Salvador - PROSUS, e pretende aplicar parte dos recursos em
pagamentos decorrentes do contrato para Construção de Policlínicas Tipo II – A, nos
Municípios de Santo Antônio de Jesus e Valença, no Estado da Bahia. A licitação está
aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.
2. A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, conforme
Termo de Convênio,doravante denominada Contratante, convida os interessados a se
habilitarem e apresentarem propostas para a execuçãode Obras de Construção de
Policlínica Tipo II – A, nos Municípios de Santo Antônio de Jesus e Valença, no Estado da
Bahia.
3. O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos na Tesouraria da CONDER, sito a
Av. Edgard Santos, 936, Narandiba, em Salvador / Bahia, por meio de solicitação por
escrito e o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais) por edital, sem direito a restituição. Os
interessados poderão obter maiores informações no mesmo endereço acima ou no
telefone (71)31173474.
4. As propostas deverão ser entregues na CONDER/COPEL, no endereço acima, até às
09:30 horas do dia 16 de fevereiro de 2017, acompanhadas de Garantia de Proposta no
valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)e serão abertas
imediatamente após, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de
abertura.
5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um
Joint-Venture e/ou Consórcio.
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Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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