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Ata da reunião para julgamento dos documentos de habilitação apresentados ao
Edital de Chamada Pública n° 001/2016/FMMA — Proteção Animal, destinado à
Seleção de instituições privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e
confessionais, sem fins lucrativos, para a execução de atividades e finalidades
específicas voltadas a Proteção Animal de pequeno porte (cães e gatos). Ao
segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala
de reuniões da Unidade de Planejamento da Secretaria de Administração e
Planejamento-SAP/UPL, situada na Av. Hermann August Lepper, número dez,
Centro, primeiro andar, nesta cidade de Joinville, Santa Catarina, reuniram-se os
membros da Comissão de Seleção de Habilitação, nomeados pela Portaria de n°
33/2017, abaixo assinados, para a abertura e julgamento dos documentos
apresentados junto ao envelope de número dois, previstos no item 6.1 do referido
Edital, realizando análise e julgamento dos requisitos descritos no referido item
visando a habilitação da entidade participante. Após a análise e julgamento dos
documentos, a comissão resolveu diligenciar à Secretaria da Fazenda, Unidade de
Gestão de Arrecadação acerca da justificativa apresentada pela entidade "Abrigo
Animal — Organização Não-Governamental de Proteção aos Animais" para a não
apresentação do alvará de localização, requisito previsto no item 6.1, alínea "h" do
Edital. Em resposta, a Unidade de Gestão de Arrecadação informou não haver
quaisquer impedimentos à obtenção do alvará de licença para localização e
permanência para imóveis construídos em zona rural, sendo indispensável a
obtenção do mesmo para o exercício de qualquer atividade. Portanto, fundamentada
no item 6.6 do Edital, em razão do descumprimento do item 6.1, alínea "h", a
Comissão de Habilitação decide INABILITAR a entidade Abrigo Animal —
Organização Não-Governamental de Proteção aos Animais. Nada mais a tratar, foi
encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
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