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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA nº 016, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 

Prefeitura Municipal de Clevelândia – PR 
 
O Município de Clevelândia, torna público o PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DE CÃES DO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA - PEIC, para conhecimento de todos os interessados, 
dando início ao cadastro de pessoas de família de baixa renda tutores de animais, no período de 
21 de setembro a 04 de outubro de 2020, no endereço eletrônico 
https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel, 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 família 
de baixa renda bem como protetores e cuidadores de animais (com perfil de renda familiar de 
até salários mínimos), residentes neste município, que necessitarão dos serviços veterinários de 
esterilização cirúrgica 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 três salários mínimos), residentes no Município de 
Clevelândia e que preencham as condições estabelecidas neste Edital de Chamamento. 
 
2.2. Pela regulamentação do Cadastro Único (Decreto n. 6.135/2007), entende-se como baixa 
renda as famílias com renda familiar mensal per capita até meio salário-mínimo ou a família que 
possua renda mensal total de todos os integrantes de até três salários-mínimos. 
 
2.3. A participação dos beneficiários deste Chamamento Público implica na aceitação plena e 
irrevogável das normas constantes no presente Edital. 
 
2.4. O proprietário do animal deverá residir no Município de Clevelândia - PR e ter idade mínima 
de 21 anos. 
 
2.5. Os animais devem ser da espécie canina, não serem utilizados para fins comerciais ou de 
competições, gozarem de boas condições de saúde, não estarem obesos, caquéticos ou 
apresentando doença e desgaste físico ou anêmico tampouco doenças de pele aparentes.  
 
2.6. As fêmeas dos citados animais não devem estar no cio, prenhas ou amamentando no dia da 
cirurgia. 
 
2.7. Os animais devem ter idade entre 6 (seis) meses a 08 (oito) anos, independente do porte. 
 
2.8. A cirurgia deve ser realizada somente em animais clinicamente sadios e em jejum alimentar 
e hídrico, respeitando o porte, idade e a espécie do animal. Para tanto, o histórico e a condição 
dos animais na data de execução do serviço deverão ser criteriosamente avaliados pela 
prestadora de serviço. 
 
2.9. Poderão ser castrados até 05 (cinco) animais por família.  
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2.10. O Programa de esterilização cirúrgica de cães é GRATUITO. Nenhuma taxa pode ser 
cobrada dos inscritos para realização do procedimento cirúrgico de castração.  
 
2.11. A Classificação dos Beneficiários será de acordo com a renda familiar, sendo os 
beneficiários de maior vulnerabilidade social atendidos prioritariamente e assim 
sucessivamente de acordo com a disponibilidade de vagas, e de igual forma seguido da ordem 
de inscrição. 
 
2.12. Em situações específicas identificadas por Agentes de Controle de Endemias e que se 
enquadram no critério de risco à saúde pública (acumuladores, pessoas em situação de 
vulnerabilidade, por exemplo) que justifiquem a necessidade de esterilização, serão avaliados 
como público prioritário.  
 
3. PROCEDIMENTOS 
 
3.1. No tocante à inscrição, os interessados em participar deste Chamamento Público deverão 
preencher o formulário impreterivelmente no endereço eletrônico, no período de 21 de 
setembro a 04 de outubro de 2020: https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel. 
 
3.2. A inscrição pode ser feita 24 horas por dia, sete dias por semana, no computador ou no 
celular. 
 
3.3. Para aqueles que não tiverem acesso à internet, será oportunizado pelo Município, através 
da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente – FAMA, sala de informática com acesso 
à internet, bem como colaboradores para auxiliar os interessados a realizar a inscrição, de 
segunda à sexta, nos seguintes horários: 13:30hrs às 17:30hrs e 19:00 às 20:30hrs. 
  
3.4. As informações contidas no Formulário de Inscrição são de responsabilidade do declarante.  
 
3.5. As informações solicitadas no Formulário de Inscrição são: 
 

 E-mail; 
 Nome Completo 
 Número da Carteira de Identidade (RG) 
 Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 Comprovante de endereço em nome do dono/proprietário ou cuidador; 
 Telefone para contato;  
 Cadastro Único dos Programas e Benefícios do Governo Federal, para pessoas de família 

de baixa renda emitido pela Secretaria de Assistência Social; 
 Cadastro de Animais (número, sexo e porte). 

  
3.6. O dono, proprietário, responsável, protetor e/ou cuidador que não atender às exigências 
para habilitação contidas neste Edital serão desclassificados. 
 
3.7. A lista de todos os inscritos (todos os usuários cadastrados) será publicada no dia 05 de 
outubro de 2020 no endereço eletrônico: https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel. 
 

https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel
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3.8. A lista de classificação dos beneficiários (todos os usuários que estiverem de acordo com os 
critérios de seleção) será publicada no dia 08 de outubro de 2020 no endereço eletrônico: 
https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel. 
 
 3.9. A lista de convocação dos beneficiários (todos os usuários selecionados de acordo o critério 
de seleção e disponibilidade de vagas) será publicada no dia 09 de outubro de 2020 no endereço 
eletrônico: https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel, conforme Item 2. deste Edital. 
 
3.10. Somente os beneficiários que forem convocados poderão fazer o agendamento do 
procedimento cirúrgico.  
 
3.11. Caso o público prioritário não atinja o número de animais a serem castrados, haverá nova 
etapa de cadastramento. 
 
3.12. O agendamento estará disponível a partir do dia 10 até 20 de outubro de 2020.  
 
3.13. O agendamento ocorrerá expressamente por meio digital, através do endereço eletrônico: 
https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel. 
 
3.14. O procedimento será realizado em um dos cinco dias de campanha, de 26 a 30 de outubro 
de 2020, em um dos cinco pontos de atendimento localizados em regiões distintas do Município. 
 
3.15. A agenda será aberta de acordo com o preenchimento mínimo de vagas por dia de 
campanha. 
 
3.16. A triagem dos animais cadastrados será realizada pelos veterinários responsáveis da 
Unidade Móvel de Esterilização e de Educação em Saúde – UMEES na data do procedimento 
cirúrgico.  
 
3.17. Todas as etapas deste Edital de Chamamento, que faz parte do Programa De Esterilização 
E Identificação De Cães Do Município De Clevelândia - PEIC, ocorrerá exclusivamente de forma 
eletrônica, através do endereço: https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel. 
 
4. FORMALIZAÇÃO 
 
4.1. A aceitação das condições constantes neste instrumento será formalizada através da 
Assinatura Eletrônica dos Termos e Condições para Pessoas de Família de Baixa Renda, dando 
ciência do conteúdo deste Edital, em todas as etapas que o compõem. 
 
5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS NO CADASTRAMENTO 
 
5.1. Procedimento de esterilização cirúrgica de cães: 
 
5.2. A SEMA disponibilizará um total de 1.000 (um) mil procedimentos de esterilização cirúrgica 
e identificação de cães de acordo com o PEIC, distribuído em campanhas de no mínimo 250 
procedimentos cirúrgicos durante 5 dias consecutivos. 
 

https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel
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5.3. A SEMA disponibilizará até 50 (cinquenta) esterilizações cirúrgicas a cães errantes a cada 
campanha do PEIC (situação de rua, sem proprietários definidos, ou resgatados em situação de 
maus-tratos). 
 
5.4. Público alvo: aqueles que estejam sob a responsabilidade de pessoas de família de baixa 
renda, protetores e/ou cuidadores de animais, devidamente cadastrados (com perfil de renda 
familiar até três salários mínimos). 
 
5.5. O agendamento das esterilizações cirúrgicas de cães se dará exclusivamente através do 
endereço eletrônico https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel de acordo com a 
demanda, respeitando o mínimo 50 (cinquenta) até o máximo de 65 (sessenta e cinco) 
atendimentos por dia num período mínimo de cinco dias consecutivos. 
 
5.6. O transporte dos animais até o local determinado para a prestação do serviço será de 
responsabilidade do dono, proprietário, responsável, protetor e/ou cuidador. Se tratando de 
animais errantes, será de responsabilidade do Município por meio da Secretaria de Obras e 
Viação, Departamento de Vigilância Sanitária e Secretaria de Meio Ambiente - SEMA. 
 
5.7. Será realizada ação de educação ambiental e posse consciente durante os dias de 
campanha. 
 
5.8. A SEMA registrará um relatório a cada campanha de todos os atendimentos realizados, bem 
como quaisquer ocorrências havidas em razão da execução do objeto. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 
 
6.1. É obrigação do beneficiário certificar-se de todas publicações dos Editais: Inscrição, Lista de 
Inscritos, Lista de Classificação, Lista de Convocados, Agendamento e demais informações que 
serão disponibilizadas no endereço eletrônico: https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-
movel. 
 
6.2. O beneficiário que for convocado deve solicitar o(s) agendamento(s), a qualquer tempo, 
exclusivamente pelo endereço eletrônico https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel.  
  
6.3. Cumprir com rigor os horários de atendimento agendados, tratando com cortesia e respeito 
os servidores e os demais usuários presentes. 
 
6.4. Em caso de impossibilidade de o dono/tutor/responsável/cuidador acompanhar o animal 
no procedimento cirúrgico, no ato do agendamento ele poderá indicar um substituto 
responsável por acompanhar o animal na data do procedimento. 
  
6.5. Caso o substituto do tutor não estar cadastrado como tal no agendamento, o procedimento 
deste será automaticamente cancelado e o beneficiário ficará sujeito ao Item 7.1. deste Edital.   
 
6.6. Realizar o transporte dos animais até o local indicado para a realização dos procedimentos, 
respeitando os horários marcados para o atendimento. 
 

https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel
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6.7. É OBRIGAÇÃO do responsável acompanhar o animal à UMEES   na data e horário do 
procedimento cirúrgico, portando documento oficial com foto (RG e CPF e/ou CNH) e a ordem 
de serviço de esterilização fornecida pelo Munícipio no ato do agendamento, que será gerada 
automaticamente em formato PDF, e poderá ser levada na via eletrônica ou impressa. 
 
6.8. O dono, proprietário, responsável, protetor e/ou cuidador convocado deverá seguir as 
obrigações das orientações pré-operatórias conforme (Anexo I).  
 
6.9. Estar ciente de que a cirurgia é feita dentro dos padrões técnicos preconizados pelo 
Conselho Federal de Medicina Veterinária, no entanto, embora mínimo, deva ser considerado o 
risco para a vida do animal devido às reações adversas e imprevisíveis referentes aos 
procedimentos anestésicos e cirúrgicos conforme termo de responsabilidade (Anexo II). 
 
6.10. Responsabilizar-se pelos cuidados pós-operatórios dos animais, sempre que necessário, de 
acordo com as prescrições médico veterinárias. 
 
6.11. O dono, proprietário, responsável, protetor e/ou cuidador convocado poderá acolher 
voluntariamente em seu lar pelo período de no mínimo 72hrs (setenta e duas horas) animais 
errantes que passarem pelo procedimento de esterilização cirúrgica, colaborando com a SEMA 
quando necessário. 
 
6.12. Conhecer e divulgar os programas que a SEMA disponibiliza gratuitamente para a 
população, a fim de contribuir positivamente para a causa animal e conscientização da posse 
responsável. 
 
7. DAS SANÇÕES 
 
7.1  Em caso de não comparecimento no local e horário previamente estabelecido o convocado 
será incluído ao final da lista de classificação. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
8.1. Efetuar, por si ou por intermédio de entidades conveniadas, o levantamento das famílias e 
responsáveis com animais que serão beneficiados para realização dos procedimentos de 
esterilização previstos neste instrumento. 
 
8.2. Oferecer local com acesso à internet para a realização das etapas de credenciamento ao 
Programa De Esterilização E Identificação De Cães Do Município De Clevelândia – PEIC. 
 
8.3. Publicar em vários meios de comunicação todas as etapas do Programa, em forma de 
publicação impressa fixadas em local visível nas repartições públicas, no endereço eletrônico da 
SEMA https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel, no Diário Oficial e rádio comunicadora 
local. 
 
8.4. Disponibilizar local apropriado para instalação do veículo da Unidade Móvel de Esterilização 
e de Educação em Saúde - UMEES e programação de datas para realização dos serviços 
contratados, previamente acertadas entre as partes. 
 

https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel
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8.5. Fiscalizar a execução dos procedimentos, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMA. 
 
8.6. Receber e avaliar os relatórios técnicos encaminhados a cada campanha pela prestadora de 
serviço da UMEES. 
 
8.7. Vistoriar e aprovar as instalações do centro cirúrgico no qual serão realizados os 
procedimentos de esterilização, bem como dos demais equipamentos utilizados para a prestação 
do serviço, devendo solicitar parecer do CRMV-PR nesse sentido sempre que julgar necessário. 
 
8.8. Avaliar a técnica cirúrgica empregada e o protocolo anestésico utilizado pelos médicos 
veterinários responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos e de anestesia. 
 
8.9. Durante as campanhas do PEIC realizar ação de educação ambiental e conscientização da 
posse responsável de animais.   
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA DE SERVIÇO 
 
9.1. Executar os procedimentos cirúrgicos nos cães, observando os princípios éticos da medicina 
veterinária, priorizando sempre o bem-estar animal. 
 
9.2. Assegurar que todos os procedimentos pré e pós-cirúrgicos sejam realizados ou 
supervisionados por médico veterinário devidamente registrado no CRMV-PR, que deverá assinar 
como responsável técnico do pré e pós-cirúrgico. Os animais permanecerão sob monitoramento 
pós-cirúrgico tempo suficiente para garantir o retorno de seus sinais vitais à normalidade. 
 
9.3. Encaminhar relatório das atividades realizadas, assinado pelo médico veterinário 
responsável, com indicação do número de cirurgias realizadas e constando os dados de 
identificação do animal (nome, raça, sexo, idade) e do tutor (nome completo, RG, CPF, endereço 
e telefone) ao Município de Clevelândia. 
 
9.4. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo o material e equipamentos necessários à 
realização dos serviços. 
 
9.5. Não permitir que pessoas não vinculadas à realização dos serviços permaneçam no local em 
que tais serviços forem prestados. O acesso do responsável pelo animal a ser esterilizado poderá 
ser tolerado nas áreas reservadas aos procedimentos pré e pós-cirúrgico, quando necessário para 
auxiliar com o manejo ou contenção do animal. 
 
9.6. Realizar de maneira criteriosa o exame físico pré-cirúrgico a fim de detectar fatores de risco. 
 
9.7. Realizar os procedimentos cirúrgicos sob anestesia geral, de preferência inalatória, de forma 
a obter controle do plano anestésico, ausência de dor e uma recuperação rápida ao estado de 
consciência normal. Instituir a medicação pré-anestésica (MPA) preparando o paciente para a 
indução anestésica, promovendo sedação, analgesia, prevenindo a dor no período trans e pós-
operatório. 
 
9.8. Utilizar materiais devidamente esterilizados para cada animal. 
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9.9. Zelar para que o uso de instrumentos de contenção para preparo do animal seja feito com 
cautela e apenas nas situações necessárias, a fim de que o animal não coloque em risco a si 
próprio, os outros animais ou as pessoas e profissionais. Deverá ser evitado o uso de instrumentos 
de contenção de forma continuada ou permanente. 
 
9.10. Fornecer ao responsável pelo animal: anti-inflamatório, analgésico e antibiótico de uso oral, 
nas quantidades necessárias para continuidade do tratamento em domicílio. O médico veterinário 
responsável deverá prestar as informações necessárias ao responsável pelo animal a esse 
respeito. 
 
9.11. Orientar os médicos veterinários de sua equipe para comunicarem ao proprietário do animal 
qualquer anormalidade que vierem a constatar durante os exames, cirurgia ou manuseio de tal 
animal e que, a critério do médico veterinário, exijam tratamento ou cuidados especiais. 
 
9.12. Orientar os tutores, juntamente com a equipe de secretaria solicitante, quanto à guarda 
responsável de animais domésticos, zoonoses de importância em saúde pública e bem-estar 
animal. 
 
9.13. Orientar e informar os tutores quanto à utilização e aplicação de vacinas de interesse da 
saúde pública. 
 
9.14. Permitir o acesso livre dos técnicos da SEMA às suas instalações para supervisão técnica, 
controle e fiscalização da execução dos serviços prestados. 
 
9.15. Executar os serviços contratados com observância das normas de higiene e segurança do 
trabalho em vigor. 
 
9.16. Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as normas federais, estaduais e municipais 
pertinentes ao contrato. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. A participação neste Cadastramento implica na concordância tácita por parte do 
cadastrado, com todos os termos e condições estabelecidos neste Edital. 
 
10.2. O cadastrado é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da campanha. 
 
10.3. Eventuais dúvidas quanto às disposições deste Edital poderão ser dirimidas ao endereço 
eletrônico: castramovel.cleve@gmail.com. 
 

Clevelândia- PR, 18 de setembro de 2020. 
 
 

Secretaria do Meio Ambiente 
 

Ademir José Gheller 
Prefeito Municipal 

mailto:castramovel.cleve@gmail.com
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ANEXO I  

(GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA ELETRÔNICO) 
ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS 

 
1) PÚBLICO PRIORITÁRIO: 

 
- Animais pertencentes às famílias de baixa renda (renda familiar até 3 salários mínimos); 
- Famílias com maior vulnerabilidade social são público prioritário, classificados pela ordem 
cronológica de inscrição. 
 

IMPORTANTE: A IDENTIFICAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA(S) NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PODERÁ 
RESULTAR NO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. 

 
2) CRONOGRAMA: 

 Período de Inscrições: 21 de setembro a 04 de outubro de 2020 

 Período de Convocação e Agendamento: 09 a 20 de outubro de 2020  

 Período da Campanha de Castração (Cirurgias): 26 a 30 de outubro de 2020 

Visite o endereço eletrônico da SEMA,  https://sema.clevelandia.pr.gov.br/castra-movel, todas as 
informações que precisa para acompanhar o processo estarão na página. 
 
 

3) ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 
- No dia do procedimento cirúrgico o tutor do animal deverá comparecer portando documento oficial 
com foto e ordem de serviço; 
- É proibido levar acompanhante no dia do procedimento para evitar a agitação dos animais e 
aglomerações em razão do COVID-19. 
- É obrigatório o uso de máscara de proteção; 
- Estar atento ao dia e horário para a cirurgia (a Secretaria de Meio Ambiente não se responsabiliza 
por possíveis atrasos); 
- É de responsabilidade do tutor o transporte do anima até o local do procedimento cirúrgico de 
maneira adequada e segura; 
- O proprietário é responsável pelo recolhimento dos dejetos do seu animal; 
- Caso o público prioritário não atinja o número de animais a serem castrados, haverá nova 
convocação. 
 

Atenção! Em caso de não comparecimento no local e horário previamente estabelecido o 
convocado será incluído ao final da lista de classificação, correndo o risco de não ser atendido por 

falta de vagas. 
 

4) ORIENTAÇÃOES RELATIVAS AOS ANIMAIS: 

 
- Os animais devem ter idade entre 6 (seis) meses a 08 (oito) anos, independente do porte; 
- Os animais precisam estar em BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E LIMPOS; 
- O animal deve estar jejum alimentar e hídrico por no mínimo 12 (doze) horas; 
- Cadelas no cio ou prenhas NÃO PODERÃO SER CASTRADAS; 
- Cães baixo de 2kg ou acima de 30kg (ou obesos) não poderão ser castrados; 
- A triagem dos animais será realizada pelos veterinários responsáveis da Unidade Móvel de 
Esterilização e de Educação em Saúde – UMEES na data do procedimento cirúrgico. 
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ANEXO II 

(GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA ELETRÔNICO) 
 

Dados do tutor/Dados do animal 
 

AGENDAMENTO 
 

O procedimento cirúrgico está marcado! 
 
Acompanhante do animal no dia da cirurgia:  
Nome: (gerado automaticamente) 
CPF: (gerado automaticamente) 
RG: (gerado automaticamente) 

  
Você deve comparecer no endereço:  
_____________________________________________________ 
                                                
 No dia _____/_______/______ às ____:_____ hrs. 
 
 
É OBRIGAÇÃO do responsável acompanhar o animal à Unidade Móvel de Esterilização e de Educação 
em Saúde - UMEES na data e horário do procedimento cirúrgico, portando documento oficial com 
foto (RG e CPF e/ou CNH) e a ordem de serviço de esterilização fornecida pelo Munícipio no ato do 
agendamento. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CANINA 

 
SÃO OBRIGAÇÕES DO TUTOR CADASTRADO:  
 
1. Manter o animal em jejum alimentar e hídrico (ração e água) por 12 (doze) horas antes do horário 
da cirurgia marcada.  
2. No dia da cirurgia o animal deve estar banhado e limpo, livre de pulgas e/ou carrapatos.  
3. Caso o animal tenha apresentado alguma alteração na véspera da cirurgia, comunicar o veterinário 
durante a triagem do animal.  
5. Estar ciente de que a cirurgia é feita dentro dos padrões técnicos preconizados pelo Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, no entanto, embora mínimo, deva ser considerado o risco para a 
vida do animal devido às reações adversas e imprevisíveis referentes aos procedimentos anestésicos 
e cirúrgicos, sendo assim, o Município não se responsabiliza por eventuais complicações ou óbito do 
animal. 
 
 

Clevelândia - PR, ___ de _________de 2020. 
 

 ____________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
  

 
 
 
 
 
 

ORDEM DE SERVIÇO 
 

Emitida após a assinatura eletrônica do Termo de Responsabilidade. 
 


