PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIUMA
ESTADO DO ESPíRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO

-

NO

SEMUSA

OO3/2O21. SEMSA

cHAMAMENTo púelrco voLTADo PARA
FoRMAçÃo oe cADAsrRo DE euALeuER

croaoÃo, óncÃo púeLrco

E ENTTDADEs

sEM FrNS LUCRATTVOS, PARA RECEBER
oonções DE ANrMArs APREENDTDoS.
O Município de Piúma, do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria

Municipal de Saúde

-

SEMSA, considerando

o disposto no art. 5o da

Lei

Municipal n. 2.2L4/20L7 c/c art. 56 e ss/ do Código Sanitário Municipal

-

Lei n. 495/199L, e a Lei 8.666193, torna público, para cíência dos
potenciais interessados, que realizará Chamamento PúblÍco para
Credenciamento de qualquer cidadão, órgãos públicos ou entidades sem

fins econômicos que tenham por finalidade a atividade agropecuária,
recreativa, esportiva, científica, educacional ou de assistência social para
doação de animais equinos, suínos, caprinos, ovinos, bovinos, bubalinos,
asininos e muares no período de 27/L2/202L a 0710t/2022 no horário de
Bh às 17h.

1. PROPóSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTo pÚeLrco

1.1. Este Chamamento Público tem por objetivo a formação de cadastro
de qualquer cidadão, órgãos públicos ou entidades sem fins econômicos
que tenham como finalidade a atividade agropecu ária, recreativa,
esportiva, científica, educacional ou de assistência social para doação de
anÍmais equinos, suínos, caprinos, ovinos, bovinos, bubalinos, asininos e

M

muares apreendidos/guardados e disponíveis na Empresa LM Guarda de

Animais, com sede na Rua Nova, s/n., lote 1, CEP 29285- OOO, bairrô
Av. Felicindo Lopes, no 23, Acaiaca - Piúma-ES -

CEP 29285-A00

-

.-l',

U

r. *í!Ô aí.ü.

wr

§dru?t?.

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPíRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

-

SEMUSA

Niterói, Piúma-ES.

L.2. Os animais a serem doados pelo presente chamamento

são

provenientes de recolhimento por maus tratos ou por abandono, nos

termos da Lei Municipal n. 2.2t4/20L7 c/c art. 56
Sanitário Municipal - Lei n. 495/L99t.

e ss. Do Código

1.3. A relação dos documentos exigidos para o cadastramento encontra-se
prevista no item 4 deste Edital.

L.4. A minuta do Termo de Doação e Compromisso Ambiental a ser
firmado encontra-se no Anexo II do presente Edital.
1.5. A descrição dos animais para doação estará disponibilizada na página
oficial do Município na Internet: https :/ /www.piuma.es.gov.br.

1.6. A minuta do Termo de Desistência a ser firmado encontra-se
Anexo IV do presente Edital

2. DAS DrSpOSrçÕES E RECOMENDAçõES PRELTMTNARES

2.t. Os interessados que desejarem informações que não constem

do

presente Edital, deverão dirigir-se a Secretaria de Saúde, na Av. Felicindo

\\\.,
,x.\

Lopes, no 23, Acaiaca, no horário das B:00h às 12:00h e das 13:00h às
17:00h, ou realizar contato pelo telefone (28) 3520-5324.

2.2. A retirada do Edital e seus Anexos poderá ser feita na Secretaria
Municipal de Saúde, nos horários de Bh30 ás 1lh e de 14h ás 17h e nak\r
página oficial do Município na Internet: https

:/

/www.piuma.es.gov.br.

\
\
í*:

Av. Feficindo

Lopes, no 23, Acaiaca - Piúma-trS - CEP 29285-0A0
E-mail: saudeuapiuma . es . gov. br
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2.3. As dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos
termos deste Edital e outros esclarecimentos necessários deverão ser
protocolados na recepção do Prefeitura Municipal de Piúma e analisados
pela Comissão de Acompanhamento de Avaliação e classificação das
propostas do Chamamento Público, voltado para a formação de cadastro
de qualquer cidadão, Órgão Publico e Entidades sem fins lucrativos para
receber doações de animais.

2.4. É

recomendável

que os pedidos de esclarecimentos sejam

encaminhados até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o fim da
apresentação do cadastramento, a fim de permitir que haja tempo para
resposta.

2.5. A resposta será divulgada, exclusivamente, mediante publicação de
nota no sítio da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, no endereço eletrônico
https : / /www.piuma.es. gov. br.

3. PARTTCTPAçÃO NO CHAMAMENTO pÚeLrCO
3.1. Poderão participar do chamamento público, qualquer cidadão, órgãos
públicos ou entidades sem fins econômicos que tenham por finalidade a
atividade agropecu ária, recreativa,
--' esportiva,
--r -' -'--' científica, educacional ou
assistência

social

de '\
.\

.

\,

3.1.1. É, terminantemente, vedada a participação de proprietário

de

animais apreendidos ou com histórico de animaís apreendidos.

3.2. Instituições
comprovada

e

educacionais com finalidade científica, devidamente
chancelada pelo Ministério da Educação do Governo

Federal, atendendo as documentações exigentes neste edital e nos anexos
Feficindo Lopes, n" 23, Acaiaca - piúma-ES -

CEp 29285-AOA
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que o compõe.

3.3. Qualquer cidadão que tenha interesse em cuidar de animal.

3.4. Para participar deste Edital, os interessados deverão firmar, conforme
modelo constante no Anexo I - Declaração de Ciência e Concordância,
que estão cientes e concordam com as disposições previstas no Edital e
seus anexos, bem como que se responsabilízam pela veracidade e
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção.

3.5. O interessado deverá apresentar documento de uso do imóvel, Iocal
adequado (escritura, contrato de arrendamento ou locação, ou outro
similar), constando o endereço de permanência do animal;

3.6. O interessado deverá apresentar declaração de finalidade do animal
ser recebido;

3.7. O interessado deverá apresentar

declaração

de condições de

transportar o animal recebido, com veículo e profissionais competentes
para o transporte de animais de médio e grande porte, caso o transporte
seja realizado para fora do município;

\\
3.8. O interessado deverá apresentar certidão comprovando não ter

sido -§\),

notificado ou autuado por esfado de soltura ou maus tratos de animais;

4. DA DOCUMENTAçÃO PARA O CADASTRAMENTO.
4.1. Cópia do extrato do registro do CNPJ perante a Receita Federal

do

Brasil, no caso de pessoa jurídica ou CPF e identidade, no caso de pessoa
Felicindo Lopes, n" 23, Acalaca - piúma-Es E-mail: saudeGpiuma. es. gov.br
{28) 352A-5324
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física.

4.2. Estatuto Social (devidamente registrado perante o

órgão

representativo da instituição), no caso de pessoa jurídica.

4.3. Comprovante de domicílio do interessado, da instituição interessada
da sede/filial ou cidadão (cópia de conta água e/ou luz e/ou telefone).

4.4. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade para a
época da celebração do termo de doaÇão.

4.5. A falsa declaração do proponente implicará as sanções legais
cabíveis.

4.6. A

documentação

ora solicitada não exime o interessado

da

apresentação de outros documentos necessários para a perfeita conclusão
do processo, ou ainda a supressão de outros considerados excessivos, a

critério da Secretaria de Saúde

4.7. i\ documentação acima será requerida quando do protocolo visando o
cadastramento da entidade ou cidadão durante o período de
credenciamento

e mantido a sua eficácia sempre que houver a

propriamente dita, sendo imprescindível

a

doação

apresentação destes na

oportunidade do presente chamamento.

s. Dos cRrTÉRrOS

\.
'§{
\ '\)
') ,\'l

DE SELEçÃO E ESCOLHA

5.1 A seleção das propostas de recebimento dos animais será realizada
pela Comissão de seleção, que emitirá parecer favorável ou não, conforme
critérios abaixo:

4,
\,
)

ú
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I - terá preferência Órgão Público sobre instituição sem fins lucrativos;

II - terá preferência Órgão Público e Instituição Sem Fins Lucrativos
atividade seja

cuja

o de tratamento médico/terapêutico tipo equoterapia,

seguido da atividade de assistência Social, educacíonal, agropecuária, por.

fim, científica; nessa ordem;

III -

Ordem cronológica do protocolo;

5.2 Caso não haja interesse no animal designado, o requerente cede
voluntariamente o recebimento do animal ao requerente subsequente,
abdicando de participar do presente cadastramento, mediante a
assinatura de Termo de Desistência.

5.3. Na

impossibilidade de exibição de qualquer dos documentos
mencionados, o requerente ficará impedido de celebração do termo de
doação.

5.4. Não poderá celebrar termo de doação para recebimento dos animaís
servidor ou dirigente de órgão ou entidade pública.

5.5. O donatário deverá se responsabilizar pelos animais que receber em
doação, mantendo-os bem cuidados, alímentados e não deixá-los nas vias
públicas, fato que, automaticamente, cancelará a doação realizada, sendo

o animal (is) doado (s) recolhido (s), sem prejuízo das sanções aplicáveis
pelos maus tratos e/ou abandono de animal.

\
-'§
'\§-

=i§§\\

5.6. Se em resposta ao chamamento surgir apenas uma entidade ou
cidadão com interesse nos animais, estes poderão serem todos entregues

a esta entidade

interessada, desde que apresentados os documentos

(-\

'ffi

exigidos neste edital, bem como atendendo todos os seus requisítos,
incluindo o local para acomodação e cuidado de todos.
Av. Eelicindo Lopes,

no

E-mai,f

:

23, Acaíaca - Piúma-ES saudeGpiuma . es . gov. br
(2e) 3524-5324

CEP 29285-A0a
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5.7. Se em resposta ao chamamento surgirem mais de uma entidade ou
cidadão com interesse nos animaís, estes poderão ser entregues em
quantidades iguais para cada um e no caso de sobrar algum na divisão,
será realizado sorteiro para a destinação, desde que apresentados os
documentos exigidos neste edital, bem como atendendo todos os seus
requisítos, incluindo o local para acomodação e cuidado de todos.

6. FORMA DE APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Os documentos deverão ser entregues no protocolo da Prefeitura de
Piúma, situado à Av. Felicindo Lopes, no23, no bairro Acaiaca, até o
horário e data previstos no preâmbulo deste Edital.

6.2. O protocolo deverá estar identificado com as seguintes informações:
I - Requerente: Nome, documentos e endereço da sede, completos;

II - Assunto: Edital de Chamamento

No 003/202L;

III -

- OBJETO: Chamamento público para

Detalhes: "Edital no 003/202t

formação de cadastro de qualquer cidadão, órgãos públicos ou entidades

sem fins econômicos que tenham como finalidade a

atividade

agropecuária, científíca, educacional ou de assistência social para doação
de animais. Incluir endereço completo da propriedade".

7. DA ANALISE DA PROPOSTA DE RECEBIMENTO EM DOAçÃO

DOS

ANIMAIS
7.L. A análise da documentação apresentada ficará a cargo da Comissão,
composta pelos servidores Erica de Paula Lafayette, Zenaide Gonçalves e
Jackiele Biancardi Bourguignon Muniz,

Av. trelicindo Lopes,

no 23, Acaíaca - Piúma-ES - CEP 29285-0A0
E-mail: saudeGpiuma. es . gov. br

(28)

3520-5324
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7.2. Após a fase preliminar de seleção dos interessados haverá

a

formalização, através da assinatura do Termo de Doação, em 02 (duas)
vias, pelo Secretário da Pasta, pela Comissão, pelo interessado e 01
(uma) Testemunha.

7.3. para a assinatura do Termo de Doação haverá convocação com prazo
de 05 (cinco) dias úteis.
7.4. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo (a) futuro donatárío(a) durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justifícado e aceito pela Secretária de Saúde, sob pena
de cancelamento da doação.

8. OBRTGAçÃO DOS PARTTCTPANTES
Além das obrigações contidas no Têrmo de Doação (anexo

II) deste edital,

deverá os participantes retirar o animal doado no setor de Zoonoses do
Município de Piúma, estando ciente que não haverá ônus desta retirada
para o município.

9. DAS DTSPOSTçõES

FTNATS

9.1. O cidadão, órgão público ou entidade sem fins econômicos que
tenham como finalidade a atividade agropecuária, recreativa, esportiva,
científica, educacional ou de assistência social é responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata
desconsideração da intenção de recebimento de doação dos animais, bem

como a adoção, se for o caso, das medidas cabíveis, para
responsabílização, inclusíve penais.
Feficindo Lopes, n" 23, Acaiaca -

Piúma-ES
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9.2. Os casos não previstos neste Edital serão decididos

pelo

Departamento de Licitações e Contratos do Município de Piúma.

9.3. Este chamamento tem validade de 1 ( um) ano, a partir da data de
sua publicação, para cadastramento dos interessados e, durante este
período, a cada animal disponível, a Secretaria de Saúde fará a doação
aos interessados cadastrados os quais estejam aptos ao recebimento.

9.4. será realizada a publicação mensal até quinto dia do mês
subsequente a doação, através de extrato, constando os nomes dos
beneficiados e animal recebido, na página oficial do Município de Piúma e
no DÍário oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES.

9.5 A realização do presente chamamento visa permitir o conhecimento da
existência de animais à disposição para doação, que se encontram
apreendídos na Empresa LM Guarda de Animais , flo bairro Portinho,
PÍúma-ES, do Município de Piúma e proporcionar maior transparência à
eventual doação. Nada obstante a desnecessidade desse procedímento, tal

ação garante que a doação se dê através de um critério objetivo e
isonômico, cujo intuÍto é resguardar os princípios constitucionais da
publicidade, impessoalidade e eficiência.

9.6. Noticiado maus tratos aos animais doados, ou qualquer outro animal
pelo cidadão ou instituição credenciada, será, imediatamente, realizado o
cancelamento

,§

do credenciamento, bem como será tomada todas as

medidas administrativas cabíveis, para responsabilização dos autores dos
maus tratos, levando a conhecimento das autoridades competentes.

9.7. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Av. Eeficjndo

Lopes, no 23, Acaiaca - Piúma-ES - CtrP 29285-A00
E-maif: saude@piuma . es . gov. br

(28)

3520-5324
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I - Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II - Termo de doação e compromisso ambiental a ser firmado;
Anexo III
Modelo de extrato para publicação com identificação
Anexo

dos

beneficiados por animal e especificação dos animais doados;

Anexo IV

- Minuta do Termo de Desistência.

Piúma/ES, 06 de dezembro de 202L.

ERICA

FAYETTE

matrícula 3447

- Veterinária

M
í)

zENATDE GONçALVES

matrícula 4500

- ng",{t" O. Combate a Endemias
I

11!

JACKTELE BTANCARDT pOUneUTGNON MUNrZ

matrícula 1611

Av. Felicindo

- riscaffiÁúde

Pública e Meio Ambiente.

Lopes, no 23, Acaiaca - Piúma-ES - CtrP 29285-0A0
E-mai1: saudeGpiuma. es . gov. br

(28)

3520-5324
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ANEXO

I

DECLARAçÃo oe crÊrucn E coNconoÂrucrn

Declaro que a empresa/cidadão XXOOOO000000 0000 0000000000)
XXXKXKNKHAANKKAX está ciente e concorda com as disposições previstas

no Edital de Chamamento Público no /2021 e em seus anexos, bem
como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção.
Local, data.
(Nome e Cargo do Representante Legal!)

>es, no 23, Acaiaca - Piúma-ES E-mail : saudeGpiuma.es. gov.br

(28)

3520-5324
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II

TERMO DE DOAÇÃO T COMPROMISSO AMBIENTAL
A SER FIRMADo

Minuta do Termo de doação a ser firmado:

TERMO DE DOAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, dO
piúma,
Município de
neste ato, representada , por seu secretário, nome,
documentos, endereço, doravante denominada
DoADoR de o a outro

XXXXXXXXXXXXXXXXXX dOTAVANtC dCNOMiNAdA
DONATÁRIA.
RESOLVEM:

celebrar

o

presente TERMO DE DoAÇÃo, mediante
os seguintes

TERMOS:

1' A

DoNATARIA

ao receber o seguinte animal:

(características do
animal), o qual foi apreendido por estar em situação
irregulaç nos termos
da Lei Municipal n. 2.274/2017 c/c art. 56 e ss. Do
Codigo sanitário
Municipal - Lei n. 4g5/1gg1, se compromete
a assumir a sua guarda e

responsabilidade, eximindo o MUNICÍpIo
de toda e qualquer
responsabilidade por quaisquer atos praticados
pelo animal ou contra o

mesmo, a partir desta data.

2' A DoNATARIA deverá fornecer os cuidados e a manutenção
e adequada à espécie e raça, objeto da presente guarda.

^\
necessária

N-

3. A DONATARIA proporcionará ao animal todos
Â(
os cuidados, guardando,
vigiando, proporcionando-rhe acompanhamento
veterinário, adequadas
23, Acaiaca - piÍrma-ts saudeGpiuma. es . g.ov. br
(28) 352A-*24

29285-0aa
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condições de alojamento e alimentação, assim como espaço físico que lhe
possi bi I ite exercita r-se.

4. Se for constatada situação inadequada para o bem-estar do animal, a A
DONATÁRIA perderá a sua guarda, sofrendo as penalidades legais
cabíveis.

5. O cumprimento deste Termo de Doação não exclui a possibilidade de
rescindi-lo, motivadamente, pela Secretária de Saúde ou por decisão
judicial.

6.

Todos

os custos de retirada dos animais correrá por conta

da

DONATÁRIA. E por estarem, assim, perfeitamente cientes das condições

ora estipuladas, fÍrmam o presente TERMO em 2 (duas) vias de igual teor,
que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
Piúma-ES, data.

n

{,

ci
Felícindo Lopes, n" 23, Acaiaca E-mall: saudeGpiuma.

(28)

Piúma-ES
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III

MODELO DE EXTRATO PARA PUBLICAÇAO COM IDENTIFICAÇAO DOS

BENEFICIADOS POR ANIMAL E ESPECIFICAÇAO DOS ANIMAIS DOADOS

cHAMAMENTo

púslrco r\o /

sECRETARTA DE

snúor

-------==----r

+ conforme relação abaixo.
VIGENCIA: --=-========,. 0.0.0. n nn , Anima! no NOme
OBJETO;

dO

Especifícação Beneficiário A relação dos animais doados está disponível na

página http:

N
,e'
I

Felicindo Lopes, n" 23, Acaiaca E-mail: saudeBpiuma.
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ANEXO IV
TERMO DE DESISTENCIA

Minuta do Termo de Desistência:

portador do RG, CPF, residente à rua, bairro, Cidade: ,
declaro, para os devidos fins, a desistência na adoção do animal de no ,
espécie , referente ao protocolo da Secretaria Municipal de Saúde. Dou
Eu,

\-'

,

ciência de que, ao assinar este termo de desistência, fico impossibilitado
de solicitar outro animal para doação NESTE chamamento.
PÍúma-ES, data.

Assinatura

N
&t
Av. Eellcindo Lopes, n" 23, Acaiaca - Piúma-trS E-mail: saudeGpiuma. es. gov. br
(28) 3520-5324
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