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o 
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ão procederem
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esultado 
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DUAL DO
ELETRÔN

ônico nº 019/

ANEXO
 

VA HABILI
ABALHO D

 

mento ao quan
do art. 98 da 
insalubre,  

salvo na cond

 
BA, _____de 

__________
OME DO REPR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

O IV 

ITAÇÃO –
DO MENOR

Modalidade 
 

nto previsto n
Lei estadual n

ição de apren

___________

___________
RESENTANTE 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA

019/2018 

     fls. 20/21 

– PROTEÇ
R 

de Licitação 

o inciso XXXI
nº 9.433/05, q

diz, a partir de

________ de 2

__________
LEGAL/ ASSIN

ou 

AHIA - UES

ÇÃO AO 

Número
 

II do art. 7º 
que não empr

e 14 anos. 

2018. 

_________ 
NATURA 

SB 

o 

da Constituiçã
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[
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