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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020
O MUNICÍPIO DE CORIBE, representado pela Secretaria Municipal de
Agricultura, por meio do Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e,
CONSIDERANDO os danos decorrentes da estiagem que, além de afetar as
atividades econômicas, vem atingindo gravemente a população local;
CONSIDERANDO a necessidade de preservação do bem-estar da população e
da adoção de medidas capazes de efetivá-lo;
CONSIDERANDO a declaração de situação de emergência em áreas
integrantes do Município de Coribe em razão da estiagem, por meio do Decreto
Municipal nº 068, de 04 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO o reconhecimento da referida situação emergencial pelo
Governo do Estado da Bahia, através do Decreto Estadual nº 19.971, de 02 de
setembro de 2020, que homologou o referido Decreto Municipal nº 068/2020;
CONSIDERANDO o reconhecimento da referida situação emergencial pelo
Governo Federal através da Portaria nº 2.492 de 21 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO que a limpeza dos açudes é medida que permite a
concentração de água e ajuda na mitigação da estiagem;

torna

público

que

realizará

CHAMAMENTO

PÚBLICO

PARA

CREDENCIAMENTO DOS MUNÍCIPES AFESTADOS PELA ESTIAGEM QUE
NECESSITEM DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AÇUDES, nos
termos e condições estabelecidas no presente Edital:
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Art. 1º. O objeto do presente Chamamento Público é o credenciamento de
munícipes afetados pela estiagem que necessitem do serviço de limpeza de
açudes.
Art. 2º. Serão abarcadas as famílias afetadas pela estiagem e que efetivamente
necessitem do serviço de limpeza dos açudes e que comprovem a
impossibilidade de custear a sua realização através de meios próprios.
Art. 3º. A execução de cada serviço de limpeza não deverá possuir duração
superior à 05 (cinco) horas.
Art. 4º. Os interessados deverão se dirigir à Secretaria Municipal de Agricultura,
para que seja possível a realização do cadastro e a aferição do cumprimento dos
critérios necessários.
Art. 5º. A realização do cadastramento ocorrerá na sede da Secretaria Municipal
de Agricultura, das 07:00 às 12:00 de segunda a sexta-feira, a partir do dia 01
outubro até quando perdurar a vigência descrita no Decreto Municipal.

Publique-se.
Coribe – BA; 30 de setembro de 2020.
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