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EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
INDIVIDUAL DE 1 M³ (UM METRO CÚBICO) Nº 001/2021 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BAHIA

1.

O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO

DE CASTRO ALVES-BAHIA, torna público o lançamento do presente edital e convoca os moradores da
Zona Rural do Município de Castro Alves, a fim de manter a garantia observância da finalidade social e
interesse coletivo com a distribuição de 375 (trezentos e setenta e cinco) caixas d’água em polietileno,
com capacidade volumétrica individual de 1 m³ (um metro cúbico), marca FORTLEV, sem tombamentos, nos
termos abaixo.

2.

OBJETIVOS

2.1

O Edital destina-se a identificar e distribuir aos moradores da Zona Rural do

Município de Castro Alves que estejam de acordo com as diretrizes deste edital, 375 (trezentos e setenta
e cinco) caixas d’água em polietileno, com capacidade volumétrica individual de 1 m³ (um metro cúbico),
marca FORTLEV, sem tombamentos, destinados à ampliação da capacidade de armazenamento de água de
unidades domiciliares carentes de recurso hídrico, no município de Castro Alves, Estado da Bahia, área de
atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, beneficiando centenas de famílias, com a
necessária observância da finalidade social e interesse coletivo na utilização dos itens doados.

3.

3.1.

DO PÚBLICO PARTICIPANTE

Este Edital é destinado aos moradores da Zona Rural de Castro Alves, que atendam aos

requisitos previstos neste edital.

4.

4.1

DOS PRÉ-REQUISITOS

Para se inscrever e participar do presente Edital, o representante familiar deverá atender aos

pré-requisitos:
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Não possuir nenhuma forma de armazenamento de água ou que possua em quantitativo

deficiente para fins de consumo humano;
4.1.2

Não ter sido beneficiado com Programa de distribuição de reservatórios de água originário do

Estado ou União.

4.2 Na hipótese de mais de 375 (trezentos e setenta e cinco) pessoas atenderem aos pré requisitos, como
critério de desempate deve-se considerar a família com maior quantidade de integrantes, e em
permanecendo empate deverá ser considerada a família com menor receita financeira, devidamente
comprovada mediante apresentação da DAP e CNIS individual dos integrantes da família.

5. DA INSCRIÇÃO E DO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

5.1

Para realizar a Inscrição e se candidatar a receber e retirar um dos 375

(trezentos e setenta e cinco) caixas d’água em polietileno, com capacidade volumétrica individual de 1 m³
(um metro cúbico), marca FORTLEV, sem tombamentos, destinados à ampliação da capacidade de
armazenamento de água de unidades, é necessário que o representante familiar se dirija à Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, localizada à Rua Osvaldo Campo, s/n, centro, Castro Alves/BA,
CEP 44.500-000, e proceda com a inscrição, nos termos do formulário em anexo, em que deverá um
representante familiar subscrever sob as penas da lei.
5.2

As inscrições ocorrerão no horário das 8h00min até às 13h:00min dos dias

estipulados no cronograma presente no item 6.
5.3

A conferência da inscrição e das informações nela inseridas será feita pela

própria Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com auxílio dos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) das respectivas comunidades. As etapas são as constantes do Cronograma no item 6, que
deverão ser publicadas em Diário Oficial do Município (DOM).

6.

6.1

DA COMPOSIÇÃO E DA ENTREGA

O objeto a ser entregue constitui em 1(uma) caixa d’água em polietileno, com

capacidade volumétrica individual de 1 m³ (um metro cúbico), marca FORTLEV, sem tombamentos.
6.2

A entrega das caixas d’água em polietileno será realizada de acordo com logística

da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a ser divulgada oportunamente e conforme
cronograma constante do item 6.
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6.3

É obrigatório que o representante familiar venham com o comprovante do CPF e o

comprovante de inscrição devidamente habilitado e dentre o quantitativo ofertado.
6.4

Cada representante familiar só poderá receber 1(uma) caixa d’água em polietileno,

sob pena da adoção das medidas jurídicas cabíveis.

6. DO CRONOGRAMA

Etapa

Atividade

Data

01

Período de Inscrição

14/04/2021 a 16/04/2021

02

Julgamento dos pedidos

2.1

Análise das informações

19/04/2021 a 20/04/2021

03

Resultado Parcial

22/04/2021

3.1

Recurso do resultado parcial

23/04/2021 a 26/04/2021

04

Resultado Final

27/04/2021

05

Distribuição

A partir de 28/04/2021, em local a ser
devidamente publicado.

7-

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1

A inscrição não garante a disponibilização, vez que deverão ser atendidos os

requisitos editalícios, nos termos do quantitativo ofertado.
7.2

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e

Meio Ambiente.
JOÃO BATISTA DE MENDONÇA
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
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ANEXO ÚNICO
FICHA DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO Nº________/2021
DADOS PESSOAIS
Nome Completo:
Sexo: (

Data de Nascimento:

) Masculino (

) Feminino

Naturalidade e UF:

Endereço:
Bairro:

Cidade e UF:

CEP:

E-mail:

Telefone Fixo:

Telefone Celular:

CPF:

RG e Órgão Expedidor:

Declaro, para os devidos fins de direito, que estou ciente das normas constantes do EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
CAIXAS D’ÁGUA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA INDIVIDUAL DE 1 M³ (UM METRO
CÚBICO) Nº 001/2021 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ALVES-BAHIA, bem como que:
(

) Não possuo nenhuma forma de armazenamento de água ou que possua em quantitativo deficiente para fins de

consumo humano;
(

) Não sou beneficiário de Programa de distribuição de reservatórios de água originário do Estado ou União.
Reconheço que as informações deste cadastro são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. Autorizo a
Prefeitura Municipal de Castro Alves/BA a utilizar as mesmas para todos os fins legais.

Data_____/___/________
Carimbo e assinatura

Assinatura

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO Nº
Nome Completo:
Endereço:
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Data_____/___/________
Carimbo e assinatura

Assinatura
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