?.A#IA§A^SSalvador, 13 de abrilde 2020
Ofício Circular Ne 003/2020

REF.: EDTTAL DE PATROCíNrc

- CONGURSO PARA

SELEçÃO DE PROJETOS N" Ail2OzO

Prezados(as),

Considerando que a pandemia do Covid-19 alterou a rotina de trabalho de muitas organizaçÕes,
com a adoção do regime home office por parte dos colaboradores, incluindo membros da Comissâo

Especialdeste Edital;
Considerando que a Gerência de Comunicação, área que lidera a Comissão Especialdeste Edital, é

uma das áreas que compôem

o

Comitê de Crise da Companhia, bastante demandada neste

momento de contingência;

A Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGAS informa que:

a)

Está prorrogada, em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a etapa de avaliaçâo e seleção dos

projetos habilitados, do Edital de Patrocínios
411242CI,

-

Concurso para Seleçâo de Projetos

no

a contar de í3 de abril de 2020. Diante disso, segue, abaixo, nova redaçâo do

item 7 do Edital, contendo novo cronograma:

7. CRONOGRAMA
Publicação do Edital

14t11t2019

Período de inscrições

14111D419 a2711212019

Etapa de habilitação

3Ol 1212019

Publicação do resultado da habilitação

10to1t2024

Prazo para aprêsentação de recurso

filA1ftOzl a 17lA1l2O2A

Publicação do resultado dos recunsos

21t01t2CI24

Etapa de avaliação e seleção

21 101 12024 a 27 1051202O

Publicação dos projetos selecionados

02t06t2020

Prazo para apresêntação de recunso

03/0612020 a 09/06/2020

Publicação do resultado final

18tAü2020

a

A9101 12020
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b)

Com o novo cronograma, projetos cuja execuçâo tivesse início em maio (como mencionado
no item 2.12 do referido Edital), que, porventura, vierem a ser selecionados, deverão ter seu
cronograma ajustado para o segundo semestre de 2O20 ou primeiro semestre de 2021.

c) Diante da extensáo

da possibilidade de execuçáo dos projetos para o primeiro semestre de

2A21, os recursos financeiros previstos no item 6,1 do Edital serão redistribuídos e alocados

conforme a disponibilidade orçamentárÍa da Bahiagás em 2020 e no primeiro semestre de
2A21.

Atenciosamente,

#nbt

Fefoánda de Souza
Presidente da Comissão Especial
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