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Solicitante: CONFIDENCIAL 

1. Considerações preliminares sobre prazos 

 

De acordo com o item FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO do Edital 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº 007/2019 (p. 1): “as consultas de esclarecimento 

poderão ser encaminhadas por meio do endereço eletrônico cafa@pbh.gov.br até o 5º dia útil após 

a publicação do Edital. A SMASAC deverá prestar os esclarecimentos necessários em até (03) dias 

úteis após o recebimento do e-mail.” Cumpre ressaltar que a presente consulta de esclarecimento 

foi recebida por e-mail no dia 02 de outubro de 2019, às 20:56 horas, dentro do prazo estabelecido, 

sendo, portanto, conhecida pela Administração. 

 

Sem embargo, no ato de conhecimento das consultas de esclarecimento ao Edital, ficou evidente à 

Administração a necessidade de publicar uma retificação de diversos pontos do mesmo. Diante 

disso, e considerando a impossibilidade de adentrar o mérito das questões levantadas pelas 

consultas de esclarecimento antes da publicação, sob pena de fornecer acesso privilegiado a 

informações aos requerentes, foi encaminhado e-mail geral de resposta no dia 07/10/2019, às 16:32 

horas, no qual afirma-se o acolhimento dos pedidos de esclarecimento e o compromisso de 

responde-los em tempo hábil, mediante nova versão retificada do Edital no diário oficial, com 

reabertura do prazo para apresentação de proposta. 

 

Destaca-se que a publicação das retificações deu-se no Diário Oficial do Município do dia 

10/10/2019. Diante disso, procede-se para a análise de mérito das solicitações de esclarecimento 

acolhidas, dispensada reapresentação, considerando como prazo limite de resposta o dia 

15/10/2019, iniciado no dia subsequente à publicação das retificações. 

 

2. Dúvida apresentada: No caso de participação na chamada via rede de cooperativas (item 3.1), 

uma das cooperativas será a responsável pela a representação da rede? Exemplo: assinatura do 

convênio, entre outros? O item 3.1.2 aborda essa questão, mas ficamos com dúvida. 

 

Resposta: Sim. Uma das cooperativas a ser indicada pela Rede será a responsável pela assinatura 

do Termo de Permissão Remunerada de Uso, cabendo à cooperativa indicada responder pelas 

demais, conforme descrito no item 3.1.2. Importante mencionar que a representação da Rede por 

parte da cooperativa indicada ocorre tão somente no ato de assinatura do Termo de Permissão de 

Uso e seus desdobramentos. Para as etapas de habilitação e classificação e seleção, bem como 

todas as demais etapas do Edital, no caso da apresentação de proposta por REDE DE 

COOPERATIVAS, considera-se PROPONENTE o conjunto de todas as COOPERATIVAS 

participantes da REDE, conforme indicado pelo item 3.2.1. 

 

3. Dúvida apresentada: É possível uma associação representar (item 3.1.2) a rede 

de cooperativas? 
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Resposta: NÃO. Conforme descrito no objeto do edital de que trata o item 2.1, transcrito abaixo, e 

item 3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

 

“2.1. Constitui objeto deste edital, chamamento público, destinado à seleção de rede de 

cooperativas ou cooperativa da agricultura familiar e/ou urbana do estado de Minas Gerais 

para a permissão remunerada de uso do equipamento público central de abastecimento da 

agricultura familiar e urbana, doravante central, no âmbito do município de belo horizonte, com os 

objetivos de estruturar apoio logístico para a realização de atividades econômicas no comércio 

institucional, varejista e/ou atacadista de gêneros e produtos da agricultura familiar e urbana, bem 

como atividades de promoção do cooperativismo e a produção agroecológica e orgânica.” (p. 5, 

ênfase nossa) 

 

4. Dúvida apresentada: O item 3.1 do edital determina que a rede tenha no mínimo 5 anos? Que a 

cooperativa que concorrerá sozinha também tenha no mínimo 5 anos? Além disso, este ponto 

inviabiliza a participação de cooperativas na Rede que tenham menos de 5 anos de existência? 

 

Resposta: Houve uma retificação sobre o tempo de constituição da cooperativa ou rede de 

cooperativas proponentes. Sendo disponibilizada através do link: 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1218785. Diante disso,  

o novo prazo estabelecido, conforme nova redação do item 3.1, é de no mínimo 01 (um) ano. 

Vejamos:  

"3.1. Poderão participar deste processo seletivo REDES DE COOPERATIVAS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E/OU URBANA, regularmente constituídas há, NO MÍNIMO 01 

(UM) ANO, com sede no Estado de Minas Gerais, que atendam todas as exigências contidas neste 

edital e seus anexos." (p.7, ênfase nossa) 

 

Esclarece-se, ainda, que por força do item 3.2, considera-se PROPONENTE: (i) a 

COOPERATIVA, no caso de apresentação de proposta individual; e (ii) o CONJUNTO DE 

COOPERATIVAS participantes da REDE, no caso de apresentação de proposta por REDE DE 

COOPERATIVAS. Ademais, o item 4.1.3.1. indica que: “No caso da PROPONENTE ser REDE 

DE COOPERATIVAS, a DOCUMENTAÇÃO a que se refere o item 4.1.3. deve ser apresentada 

considerando todas as COOPERATIVAS participantes da REDE, conforme indicado no item 

3.2.1.” 

 

Nesse sentido, pelas leituras conjuntas dos itens 3.1, 3.2 e 4.1.3.1. e demais itens aplicáveis, 

considera-se que para participar como PROPONENTE INDIVIDUAL ou para figurar como 

COOPERATIVA na REDE PROPONENTE, a Cooperativa deve possuir, no mínimo, 01 (um) ano 

de constituição regular. 

 

5. Dúvida apresentada: No caso de uma cooperativa que o CNPJ tenha menos de 5 anos, mas 

que os cooperados se organizavam antes em associação, este tempo (tempo da associação) se soma 

para o cálculo dos 5 anos? 

 

Resposta: NÃO. O edital não compreende a forma de organização ASSOCIAÇÃO para efeito de 

seleção, conforme objeto definido.  

 

6. Dúvida apresentada: Outras cooperativas podem ser vinculadas a rede após a assinatura 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1218785
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do convênio, caso a nossa rede seja a vencedora da chamada? 

 

Resposta: O Edital não estabelece qualquer impedimento para a vinculação de cooperativas após a 

assinatura do Termo de Permissão Remunerada de Uso, vedada a alteração da cooperativa 

assinante, por tratar-se de INSTRUMENTO INTRANSFERÍVEL. Quaisquer modificações futuras 

na Rede de Cooperativas deverão ser avaliadas pela Administração, que se resguarda a prerrogativa 

de extinção unilateral do instrumento caso este deixe de servir ao interesse público ou ainda 

descaracterize a seleção realizada no Edital em tela. 

 

7. Dúvida apresentada: Quanto a exigência do item 4.3.2 da chamada, é necessário enviar a 

DAP Física, ou podemos enviar o extrato da DAP física? 

 

Resposta: Para efeitos do edital, considera-se o Extrato de DAP, tanto física quanto jurídica, como 

documento comprobatório válido. 

 

8. Dúvida apresentada: No item 4.3.1.6, as declarações emitidas por organizações 

de representação (exemplo: uma federação sindical), a declaração irá   

contar apenas como uma organização, ou com a totalidade de organizações  

que ela representa? 

 

Resposta: A declaração conta como uma organização. 

 

9. Dúvida apresentada: Quanto ao meio de verificação do item 4.3.1.2, algumas 

cooperativas estão cadastradas como orgânicas no site  

(http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-produtores-

organicos) e não o conjunto de cooperados. Como proceder nestes casos? 

 

Resposta: Cada PROPONENTE deve apresentar a relação de cooperados com comprovada 

produção agroecológica e/ou orgânica. Em caso de ser a organização que possui comprovação da 

produção orgânica, essa deve apresentar a relação dos produtores que possuem comprovada 

produção agroecológica e/ou orgânica.  

 

10. Dúvida apresentada: Para comprovação do item 4.3.1.7, é necessário que os 

contratos executados/execução estejam no nome da organização que irá representar a Rede, ou os 

contratos podem estar em nome das cooperativas que compõem a Rede? 

 

Resposta: O item 3.2, considera-se PROPONENTE: (i) a COOPERATIVA, no caso de 

apresentação de proposta individual; e (ii) o CONJUNTO DE COOPERATIVAS participantes da 

REDE, no caso de apresentação de proposta por REDE DE COOPERATIVAS. Ademais, o item 

4.1.3.1. indica que: “4.1.3.1. No caso da PROPONENTE ser REDE DE COOPERATIVAS, a 

DOCUMENTAÇÃO a que se refere o item 4.1.3. deve ser apresentada considerando todas as 

COOPERATIVAS participantes da REDE, conforme indicado no item 3.2.1.”Diante disso, em caso 

de REDE DE COOPERATIVAS os valores financeiros executados podem ser apresentados por 

contratos em nome de qualquer cooperativa que compõe essa REDE, uma vez que, nesse caso, é o 

CONJUNTO DE COOPERATIVAS que constitui a PROPONENTE. 
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