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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 -PMO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2021 

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM SISTEMAS 
DE BOMBEAMENTO NOS POÇOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS
PI , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI. 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31.08.2021 
HORÁRIO: 09:00h (horãrio de Brasília). 
DATA DA RODADA DE LANCES: 31.08.2021 
HORÁRIO : 09:15h (horário de Brasília). 
EDITAL: Disponível nos sites : 
Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e (www.tce.pi.qov.br) 
INFORMAÇÕES: Praça das Vitórias , nº 37, bairro centro, Oeiras-PI - Piauí CEP: 64 .500-000 
INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, FONE: (89) 98805-1187 e-mail: cpl.pmeoíras@gmaíl.com. 

PUBLIQUE-SE 

Oeiras-PI , 17 de agosto de 2021. 

Theresa Albano Duarte Franco Pereira 
Pregoeira 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03, .DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO 03 

Prefeitu'."a Municipàl de Oeiras, PI 

CADASTRO DE pessoas de FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, 

Protetores c uidadores de animais e animais de rua. 

PROGRAMA esterilização cirúrgica DE CÃES E GATOS 

O MUNICÍPIO DE OEIRAS, torna público, para conhecimento de todo; os interessados, 
o início do cadastro de pessoas de família de baixa renda e protetores e cuidadores de 
animais, no período de 17 de agosto _de 2021 a 17 de setembro de 2021, no Centro de 
Castração, situado na Rua Projetada, n• 69, Bairro Buringa, localizado próximo ao 
Mercado Municipal Dona Lili. O horário do referido cadastro acontecerá das 08:00h às 
11 :30 h e das 13:30h às l 7:30h de segunda à quinta-feira. Na sexta-feira o cadastro poderá 
ser efetuado das 08:00h às 11 :30h sendo realizado de acordo com as normativas seguintes: 

1. FINALIDADE DO REFERIDO CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CADASTRAMENTO de 
pessoas de famUia de baixa renda (perfil de renda familiar de até dois salários
mfnimos) protetores e cuidadores de animais, residentes neste município, que 
necessitarão dos serviços veterinários de esteriliz.ação cilÚI'gica de cães. 

2_ DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar do cadastramento pessoas que façam. parte de 
família de baixa renda (perfil de renda familiar com até dois salários mínimos) e 
protetores e cuidadores de animais, residentes no município de Oeiras e que 
preencham as condições estabelecidas neste Edital de Chamamento. 

2.2. A participação de protetores e cuidadores de animais neste Chamamento 
Público implica na aceitação plena e irrevogável das nonnas constantes no 
presente Edital. 

2.3. O PROPRIETÁRIO do animal deverá residir no municlpio de Oeiras, PI e ter 
idade mínima de 18 anos. 

2.4. O recolhimento dos animais de rua para realização da castração será realizado 
por meio dos agentes de combate a endemias do município de Oeiras - PI, 

obedecendo o cronograma de atividades. ' 
2.5. Os ANIMAIS devem ser da espécie canina e felina, não serem utilizados para 

fins comerciais ou de competições, gozarem de boas condições de saúde, não 
estarem obesos, caquéticos ou apresentando doença e desgaste fisico ou anêmico 

tampouco doenças de pele aparentes. As Fêmeas dos citados animais não devem 
estar no cio, prenhas ou amamentando no d.ia da cirurgia. Animais com até 30kg 
(trinta quilos) devem ter idade entre 06 (seis) meses a 08 (oito) anos e animais 
acima de 30kg (trinta quilos) devem ter idade entre 06 (seis) meses a 06 (seis) 
anos. 

2-6. Cães braquicefálicos (com focinho achatado) não estão contemplados nesse 
programa (cães das raças Pug, Bulldog Francês e Inglês, Boston Terrier, Boxer, 
ShihTzu, IhasaApso, Pequinês, entre outros). 

2.7. Poderão ser castrados até 02 (dois) animais por CPF/Endereço. A fila seguirá 
ordem cronológica de inscrição. 

2.8. O Programa de esterilização cirúrgica de cães é gratuito. Nenhuma taxa pode 
ser cobrada dos inscritos para realização do procedimento cirúrgico de castração. 

3. PROCEDIMENTOS 

3.1. No tocante à inscrição os interessados em participar deste Chamamento Público 
deverão apresentar a documentação solicitada junto ao centro de castração, 
situado na Rua Projetada, nº 69, Bairro Buringa, localizado próximo ao Mercado 
Municipal Dona Lili, no período de 17 de agosto de 2021 à 17 de setembro de 
2021 , no horário de atendimento das 08:00h às l l:30h e das 13:30h às 17:30h, 
de segunda à quinta-feira. Na sexta-feira o cadastro poderá ser realizado das 
08:00h às 11 :30h 

3 .2. Os interessados deverão encaminhar os seguintes documentos para fins de 
habilitação: 
3.2.1. Ficha de Cadastramento (Anexo 1) e Formulário de Inscrição (Anexo II); 
3.2,2. Documento de identidade com foto; 
3.2.3. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
3.2.4. Comprovante de endereço atualizado, em nome do dono/proprietário ou 

cuidador; 
3.2.5. Declaração do registro no Cadastro Único dos Programas e Beneflcios 

do Governo Federal, para pessoas de familia de baixa renda (perfil de 
renda familiar até dois salários mínimos) emitido pela Secretaria de 
Assistência Social e Habitação; 

3.3. O dono, proprietário, responsável, protetor e/ou cuidador que não atender às 
exigências para habilitação contidas neste Edital não serão cadastrados; 

3.4. A Triagem dos animais cadastrados será realizada pelos veterinários 
responsáveis do Setor de Saúde do Centro de Castração. 

4. FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO 

4.1. Após todas as etapas, os animais cadastrados aprovados serão convocados por 
contato telefõnico para assinatura da documentação, devendo comparecer em até 
02 (dois) d.ias corridos a contar da convocação, no centro de castração. 

4.2. A aceitação das condições constantes neste instrumento convocatório será 
formalizada pela assinatura do Cadastramento de pessoas de família de baixa 

renda (perfil de renda familiar até dois · salários mlnimos) e protetores e 
cuidadores de animais. 

5 . EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS NO CADASTRAMENTO 

5.1. Procedimento de esterilização cirúrgica de cães: 
Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde de 
afastamento social, bem como de que o trânsito de pessoas seja reduzido 
a fim de controlar a contaminação pelo SARS-COVID 19, a Secretaria 
de Saúde disponibi lizará um total de 30 (trinta) esterilizações cirúrgicas 
por mês a cães errantes (situação de rua, sem proprietários definidos, ou 
resgatados em situação de maus-tratos), e para aqueles que estejam sob a 
responsabilidade de pessoas de família de baixa renda (perfil de renda 
familiar até dois salários mínimos) ou protetores e cuidadores de animais, 
devidamente cadastrados; 

S.1.1. O agendamento das esterilizações cirúrgicas de cães se dará de acordo 
com a demanda do município de Oeiras até totalizar 30 (trinta) 
atendimentos para aquele mês e o dono, proprietário, responsável, 
protetor e/ou cuidador será informado pela Secretar.ia de Saúde da data e 
horário marcados para a realização da cirurgia; 

5.1.2 . O transporte dos animais até o local determinado para a prestação do 
serviço será de responsabilidade do dono, proprietário, responsável, 
protetor e/ou cuidador. Em se tratando de animais errantes, será de 
responsabilidade do município por meio setor de combate a endemias do 
município; SERÁ RETIRADO 

Sal.3. O cancelamento de qualquer procedimento já agendado deverá ser 
realizado pelo dono, proprietário, responsável, protetor e/ou cuidador 
com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a fim de oportunizar o 
atendimento de outros animais; 

5.1.4. A Secretaria de Saúde registrará um relatório mensal de todos os 
atendimentos realizados, bem como quaisquer ocorrências havidas em 
razão da execução do objeto. -

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CADASTRADO 

6al. Cumprir com rigor os horários de atendimento agendados, tratando com cortesia 
e respeito aos seus servidores e aos demais usuários cadastrados. 

6,2. Solicitar os agendamentos pessoalmente no Centro de Castração, sempre I 
respeitando o horário de atendimento ao público. 

6.3. Realizar o transporte dos animais até o local indicado para a realização dos 
procedimentos, respeitando os horários marcados para o atendimento. Na 
impossibilidade de comparecer, deve obrigatoriamente indicar com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, o nome da pessoa encarregada por levar o animal. 


