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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2015 

 

 
 

O Município de Imbé/RS, torna público e realiza CHAMAMENTO PÚBLICO 

DE INTERESSADOS, para fins de doação de equino apreendido e encaminhado para 

o Parque de Eventos Pedronilho Luciano Dias, localizado na ERS 786, Balneário Santa 

Terezinha, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 485/98. O prazo para o 

processo de selação se dará entre os dias 24/04/2015 a 04/05/2015, das 08h às 

11h30min e das 13h30min às 18h, na Prefeitura Municipal de Imbé – Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

 

1. DO OBJETO  

 

Constitui objeto deste chamamento público para seleção e recebimento 

em forma de doação sob guarda e compromisso de equino apreendido e disponível no 

Parque de Rodeios do Município, em 15 de janeiro no corrente ano, cuja característica 

do animal segue anexa a este Instrumento. 

 

 

2. DOS DOCUMENTOS PARA O CADASTRAMENTO E CONDIÇÕES PARA 

A DOAÇÃO DO ANIMAL 

 

21. Os interessados em realizar o cadastramento, deverão entregar no ato de seu 

protocolo os seguintes documentos:  

I – Pessoa Física: Cópia de RG e CPF;  

Pessoa Jurídica: Cópia do CNPJ e do Estatuto Social.  

II - Comprovante de residência (cópia de conta água e/ou luz e/ou telefone) no 

Município de Imbé. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ESCOLHA  

 

3.1. A seleção das propostas de recebimento de doação do animal pelos interessados 

será realizada pela Secretaria Municipal de Administração que emitirá parecer favorável 

ou não, ficando a decisão final a critério do titular da pasta.  

 

3.2. Os critérios de escolha dos interessados a receber o animal que atendam aos 

requisitos constantes no item 2.1., bem como apresentem os documentos exigidos no 

mesmo item serão os seguintes:  
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I – Ordem cronológica do protocolo;  

II – Caso não haja interesse no animal designado, o requerente cede voluntariamente a 

opção de receber o animal ao requerente subsequente, abdicando de participar do 

presente cadastramento, mediante a assinatura de termo de desistência.  

 

3.3. Na impossibilidade de exibição de qualquer dos documentos mencionados, o 

requerente ficará impedido de celebração do futuro termo de doação.  

 

3.4. Não poderá celebrar termo de doação para recebimento do animal, o proprietário 

(ou detentor do direito real de propriedade) que seja servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade pública.  

 

3.5. O donatário deverá se responsabilizar pelo animal que receber em doação, 

mantendo-o bem cuidado, alimentado e não deixá-lo nas vias públicas, fato que, 

automaticamente, cancelará a doação realizada.  

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

 

4.1. Os documentos deverão ser entregues no ato do protocolo até o horário e data 

previstos no preâmbulo deste Edital.  

 

4.2. O protocolo deverá estar identificado com as seguintes informações:  

NOME (QUALIFICAÇÃO COMPLETA), RG, CPF e ENDEREÇO MORADIA.  

EDITAL: CH/ADM - 0002/2015  

OBJETO: Chamamento público para seleção e recebimento em forma de doação sob 

guarda e compromisso de equino apreendido e disponível no Parque de Rodeio no 

Município. 

 

5. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DOS 

ANIMAIS  

 

5.1. A análise da documentação apresentada ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Administração – ADM, a quem caberá definir fundamentadamente, de acordo com os 

termos estabelecidos neste edital, sobre o donatário do animal.  

 

5.2. Os proponentes ficam cientificados de que o critério de escolha será por ordem 

cronológica de entrada dos protocolos e desde que atendam os requisitos estabelecidos 

no item 2, subitem 2.1 deste Edital, para doação no prazo de validade deste 

Chamamento quem tem duração de 10  (dez) dias.  
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5.3. Após a fase preliminar de seleção dos interessados, haverá a formalização, através 

da assinatura do Termo de doação sob guarda e compromisso, em 02 (duas) vias, pelo 

Titular da Pasta, pelo Interessado, e 02 (duas) Testemunhas.  

 

5.4. Para a assinatura do Termo de doação sob guarda e compromisso haverá 

convocação com prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

 

5.5. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pelo (a) futuro donatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela Secretaria Municipal de Administração.  

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

6.1. A Pessoa Jurídica/Física 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 a responsabilização, inclusive penais.  

 

6.2. Este chamamento tem validade de 10 dias, a partir da data de sua publicação, para 

cadastramento dos interessados e, no período de até 02 (dois) dias uteis após o 

encerramento do prazo fixado no preâmbulo deste Edital, será realizada a doação ao 

interessado (a) que esteja apto (a) ao recebimento.  

 

6.3. Será realizada a publicação até o 10º dia do mês subsequente a doação, através de 

extrato, constando o nome do beneficiado e descrição do animal recebido, na página 

oficial do Município na internet. 

 

6.4. A realização do presente chamamento visa permitir o conhecimento da existência 

de animal equino à disposição para doação a interessados, que se encontra apreendido e 

depositado no Parque de Rodeios do Município, e que atendam às necessidades do 

Município de Imbé e proporcionar maior transparência à eventual doação. Nada 

obstante a desnecessidade desse procedimento, tal ação garante que a doação se dê 

através de um critério objetivo e isonômico, cujo intuito é resguardar os princípios 

constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência.  
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6.5. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 

Edital será da Comarca de Tramandaí/RS. 

 

 

Imbé/RS, 22 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

PIERRE EMERIM DA ROSA 

Prefeito Municipal de Imbé 

 

 

 

 

 

MÁRCIO ESPINDOLA 

Secretário Municipal de Administração 
 

 

 
 
 

 

 


