
 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. Chamamento Público para recebimento de doações de produtos, gêneros 

alimentícios e utensílios diversos destinados aos animais de estimação, feitas por 

pessoas físicas ou jurídicas, especialmente estabelecimentos comerciais e 

industriais ligados à produção e comercialização, no atacado ou no varejo. 

 

1.2. Os produtos serão distribuídos pelos estabelecimentos comerciais, industriais 

e/ou prestadores de serviços, empresas, entidades, associações, organizações 

não governamentais - ONGs e protetores de animais independentes, 

devidamente cadastrados e autorizados pelos órgãos competentes do Município, 

contribuindo diretamente para a promoção da saúde animal.  

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DAS DOAÇÕES  

 

2.1. São requisitos para inscrição dos interessados em promover a doação:  

 

I – que os produtos e gêneros alimentícios e utensílios diversos destinados aos 

animais estejam em condições apropriadas para o consumo e utilização.  

 

2.2. A impossibilidade de cumprimento dos requisitos para inscrições 

mencionadas impedirá a celebração do Termo de Doação.  

 

3. DA INSCRIÇÃO  

 

3.1. A inscrição dos interessados ocorrerá por meio de requerimento que deverá 

ser protocolado a partir da data de publicação do presente Edital, por prazo de 

até 30 (trinta) dias.  

 

3.2. O requerimento deverá estar identificado com as seguintes informações:  

 

• NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA FÍSICA (juntar cópia do RG e CPF) OU 

PESSOA JURÍDICA (juntar cópia do ato constitutivo da empresa e RG e CPF do 

representante legal). No caso de procurador deverá ser apresentada a respectiva 

documentação que comprove poderes para firmar a doação (cópia do ato 

constitutivo da empresa; procuração; RG e CPF do signatário). 

 

• Nº DO CHAMAMENTO PÚBLICO  



 
 

 

 

• INDICAÇÃO DOS BENS PARA DOAÇÃO  

 

3.3. Pessoas físicas ou jurídicas terão que assinar o Termo de Doação, conforme 

Anexo 1 deste Edital.  

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

4.1. O(A) interessado(a) que desejar informações que não constem do presente 

Edital deverá enviar e-mail para licitacao@barrinha.sp.gov.br ou ainda entrar em 

contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, pelo telefone 

(16) 3943-9400.  

 

4.2. As dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos termos 

deste Edital e outros esclarecimentos necessários deverão ser formulados pelo e-

mail licitacao@barrinha.sp.gov.br. 

 

4.3. A pessoa jurídica ou física é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados.  

 

4.4. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Secretaria Municipal 

de Saúde, através do Centro de Controle de Zoonoses do Município em conjunto, 

se necessário, com as demais secretarias municipais.  

 

4.5. A realização do presente chamamento visa permitir o conhecimento da 

existência de interesse público no recebimento de doação de produtos, gêneros 

alimentícios e utensílios diversos destinados aos animais de estimação, e 

proporcionar transparência no recebimento da doação, ação que garante que 

as doações e divulgação da parceria se dê por meio de um critério objetivo e 

isonômico, cujo intuito é resguardar os princípios constitucionais da publicidade, 

impessoalidade e eficiência.  

 

5. DO FORO  

 

5.1. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

deste Edital será o da Comarca de Sertãozinho/SP. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Barrinha, 18 de setembro de 2020. 

 

 

 

MARIA EMÍLIA MARCARI 

Prefeita Municipal de Barrinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I - A 

 

MINUTA DO TERMO DE DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA 

 

 
___________________________com personalidade jurídica, inscrito sob o CNPJ Nº ..........., 

estabelecida à __________________________________________________________, na cidade 

de ___________________, doravante denominado DOADORA, representada neste ato por 

__________________________________________________________, portador do CPF nº 

________________ e Cédula de Identidade nº ____________, procede a Doação dos itens 

abaixo assinalados à Prefeitura Municipal de Barrinha, inscrita no CNPJ sob o nº 

45.370.087/0001-27, estabelecida na  Praça Antônio Prado n° 70 - Centro, na cidade de 

Barrinha/SP, neste ato denominada DONATÁRIA e representada pela Sra. Prefeita 

Municipal, Sra. Maria Emília Marcari.  

 

Produtos, gênero alimentício e utensílios de animais domésticos: 

 

(  ) Ração para Cães Adultos  Quantidade: ____________  

(  ) Ração para Cães Filhotes  Quantidade: ____________  

(  ) Ração para Gatos Adultos  Quantidade: ____________  

(  ) Ração para Gatos filhotes  Quantidade: ____________ 

(  ) Outros    Quantidade: ____________  

 

Descrição: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

E por estarem de acordo, assinam o presente TERMO em duas vias, de idêntico teor, na 

presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.  

 

Barrinha, XX de xxxxxxx de 2020.  

 

 

_________________________________ 

Doador(a) 

 

 

_________________________________ 

Donatária 

 

 

Testemunha 1:________________________                  Testemunha 2:_______________________  

 



 
 

 

ANEXO I - B 

 

MINUTA DO TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 

 

 
O(A) ___________________________ pessoa física, portador(a) do RG nº .......... e CPF nº 

............., residente à Rua __________________________________________________________, na 

cidade de ___________________, doravante denominado DOADOR(A) procede a Doação 

dos itens abaixo assinalados à Prefeitura Municipal de Barrinha, inscrita no CNPJ sob o nº 

45.370.087/0001-27, estabelecida na  Praça Antônio Prado n° 70 - Centro, na cidade de 

Barrinha/SP, neste ato denominada DONATÁRIA e representada pela Sra. Prefeita 

Municipal, Sra. Maria Emília Marcari.  

 

Produtos, gênero alimentício e utensílios de animais domésticos: 

 

(  ) Ração para Cães Adultos  Quantidade: ____________  

(  ) Ração para Cães Filhotes  Quantidade: ____________  

(  ) Ração para Gatos Adultos  Quantidade: ____________  

(  ) Ração para Gatos filhotes  Quantidade: ____________ 

(  ) Outros    Quantidade: ____________  

 

Descrição: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

E por estarem de acordo, assinam o presente TERMO em duas vias, de idêntico teor, na 

presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.  

 

Barrinha, XX de xxxxxxx de 2020.  

 

 

_________________________________ 

Doador(a) 

 

 

_________________________________ 

Donatária 

 

 

Testemunha 1:________________________                  Testemunha 2:_______________________ 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

 

MINUTA DO RECIBO DE DOAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Barrinha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.370.087/0001-

27 com sede à Praça Antônio Prado n° 70 – Centro, declara ter recebido de 

____________________________________________________, inscrito(a) no CPF ou CNPJ 

sob o nº _______________________ e no RG nº ________________________, em 

DOAÇÃO os seguintes itens: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

declarando ainda que os produtos, gêneros alimentícios e utensílios de animais 

de estimação serão destinados às ONGs e aos protetores individuais cadastrados 

no Município de Barrinha. 

 

Barrinha, XX de xxxxxxx de 2020.  

 

 

 

_______________________________ 

(Nome do Representante Legal) 
 


