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ENCERRAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA E POSSIBILIDADES FUTURAS  

 
 
 
A COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS, sociedade anônima de economia 
mista, inscrita no CNPJ/MF sob no 34.432.153/0001-20, com sede na Av. Prof. 
Magalhães Neto, 1.838 – Edifício Civil Business, Pituba, Salvador/BA, nesta capital, 
inscrita no CNPJ – MF sob o nº 34.432.153/0001-20, informa o encerramento da 
Primeira Chamada Pública para Aquisição de Gás Natural no dia 31/10/2017. 
 
Em função do resultado positivo da Primeira Chamada Pública e das manifestações de 
interesse de mais de 15 agentes, informamos que analisaremos e manteremos contato 
com todas as empresas cujas propostas tenham sido enviadas até 31/10/2017. 
 
 
Adicionalmente, em atendimento às sugestões enviadas por diversos integrantes da 
indústria nacional e internacional de gás natural, a Bahiagás está avaliando a 
conveniência e oportunidade de abertura de novas Chamadas Públicas com condições 
específicas direcionadas às diferentes fontes de suprimento (gás nacional e gás 
importado). 
 
Ressaltamos que, no caso de eventual abertura de novas Chamadas Públicas de 
Aquisição de Gás Natural, os participantes da Primeira Chamada serão convidados a 
alterar ou revisar as propostas realizadas naquela oportunidade inicial, se assim 
considerarem necessário e oportuno. Ressaltamos ainda que eventuais novas 
chamadas serão cumulativas com a primeira encerrada em 31/10/2017. 
 
Finalmente, a BAHIAGÁS agradece o reconhecimento e a confiança depositados na 
Companhia, em sua Primeira Chamada Pública para Aquisição de Gás Natural, por 
parte dos potenciais supridores e de todos os demais agentes que nos ajudaram na 
divulgação e sucesso deste projeto inovador, entre os quais destacamos: 
 

• Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia 
• U.S. Department of Commerce - International Trade Administration 
• American Consulate General - Rio de Janeiro 
• Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
• Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado 

 
Confiamos que novos negócios serão concretizados em um futuro próximo em 
benefício do mercado de gás natural do estado da Bahia, da economia local e de 
todos que participam desta indústria que transforma vidas. 
 

 
BAHIAGÁS – MAIS ENERGIA PARA TODA A BAHIA! 

 


