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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

RETIFICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO SMMA/FMDA 002/2020

Processo Administrativo nº 01-032995/20-02

RETIFICAÇÃO:

Onde se lê no item 3.3.1, “a”:

a) Operacionalização de Hospital Veterinário, contemplando recepção e triagem,
atendimento clínico (incluindo emergenciais), atendimento cirúrgico, realização de
exames laboratoriais e de imagem acompanhamento dos tratamentos, gestão dos
medicamentos e gestão de prontuários para prestação de serviços veterinários em cães
e gatos. Os serviços deverão ser prestados, de forma gratuita à população para pelo
menos 30 cães e gatos por mês, conforme a seguinte oferta: a) 27 cães e ou gatos da
população de baixa renda; b) 3 cães e ou gatos de protetores independentes e OSC’s
que trabalham na proteção animal. O limite total de financiamento é de R$999.973,75
(Novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e três e reais e setenta e cinco
centavos) para 13 (treze) meses de execução da atividade.

Leia-se:

Onde se lê no item 3.3.1, “a”:

a) Operacionalização de Hospital Veterinário, contemplando recepção e triagem,
atendimento clínico (incluindo emergenciais), atendimento cirúrgico, realização de
exames laboratoriais e de imagem acompanhamento dos tratamentos, gestão dos
medicamentos e gestão de prontuários para prestação de serviços veterinários em cães
e gatos. Os serviços deverão ser prestados, de forma gratuita à população para pelo
menos 30 cães e gatos por dia, conforme a seguinte oferta: a) 27 cães e ou gatos da
população de baixa renda; b) 3 cães e ou gatos de protetores independentes e OSC’s
que trabalham na proteção animal. O limite total de financiamento é de R$999.973,75
(Novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e cinco
centavos) para 13 (treze) meses de execução da atividade.

Ficam ratificadas as demais informações contidas no referido Edital.



Belo Horizonte, 07 de maio de 2020

Mário de Lacerda Werneck Neto

Secretário Municipal de Meio Ambiente


