GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 11//2013
A Companhia de Desenvolvimento de Ação Regional - CAR, torna pública a retificação do
Edital 11 /2013, publicado no D.O do dia xx/xx/2013, que passa a ter a redação
especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital:
Na introdução do Edital, primeiro parágrafo
onde se lê:
O Governo do Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Integração
Regional (SEDIR), diretamente e por meio da Companhia de Ação Regional (CAR), da Agricultura,
Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), por meio da Superintendência de Agricultura Familiar (SUAF)
e da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), da Secretária de Relações Institucionais
(SERIN) e da Casa Civil, no âmbito do Programa Vida Melhor, em parceria com o Ministério da
Integração Nacional, torna público, para conhecimento das pessoas jurídicas interessadas, a
abertura de seleção para recebimento de manifestação de interesse com o objetivo de estruturar e
ou dinamizar Empreendimentos da Agricultura Familiar – EAF que visem o beneficiamento e a
comercialização de frutas tropicais, nos municípios dos Territórios do Litoral Sul, Extremo Sul, Costa
do Descobrimento, Baixo Sul, Litoral Norte Agreste Baiano, Sertão do São Francisco e Vale do
Jiquiriça

Leia-se:
O Governo do Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Integração
Regional (SEDIR), diretamente e por meio da Companhia de Ação Regional (CAR), da Agricultura,
Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), por meio da Superintendência de Agricultura Familiar (SUAF)
e da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), da Secretária de Relações Institucionais
(SERIN) e da Casa Civil, no âmbito do Programa Vida Melhor, em parceria com o Ministério da
Integração Nacional, torna público, para conhecimento das pessoas jurídicas interessadas, a
abertura de seleção para recebimento de manifestação de interesse com o objetivo de estruturar e
ou dinamizar Empreendimentos da Agricultura Familiar – EAF que visem o beneficiamento e a
comercialização de frutas tropicais, nos municípios dos Territórios do Litoral Sul, Extremo Sul, Costa
do Descobrimento, Baixo Sul, Litoral Norte Agreste Baiano, Sertão do São Francisco, Médio Rio de
Contas e Vale do Jiquiriça.
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