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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 10 de outubro de 2019, às 16:34 horas, dentro do 

prazo estabelecido, considerando que o Edital sofreu retificação publicada no Diário Oficial do 

Município do dia 10/10/2019. Diante disso, conhece-se a presente consulta de esclarecimento, 

com prazo limite para resposta no dia 15/10/2019, considerado seu início no dia subsequente à 

apresentação do requerimento. 

 

2. Comentário 1:  

“No dia 03 de outubro de 2019, enviei mensagem via correio eletrônico, com pedidos de 

esclarecimentos, nos termos do Edital SMASAC no 007/2019 – item “Formalização de Pedidos de 

Esclarecimento” – página 01. O referido Edital dispõe que “a SMASAC deverá prestar os 

esclarecimentos necessários em até (03) dias úteis após o recebimento do e-mail”.  

No dia 07 de outubro de 2019, quatro dias após a formalização da consulta, recebi um e-mail da 

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana, com a seguinte mensagem:  

 
Prezados e Prezada,  

Em atenção aos pedidos de esclarecimento acerca do Edital no 007/2019 informamos que as 

considerações foram acolhidas e serão respondidas em tempo hábil, mediante nova versão 

retificada do Edital no diário oficial, com reabertura do prazo para apresentação de propostas. 

  

No dia 10 de outubro de 2019, sete dias após a formalização da consulta, recebi outro e-mail 

da Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana, com a seguinte mensagem:  

 
Prezados e Prezada, boa tarde!  

Consultem o DOM da data de hoje, houve retificação do edital, com novos prazos e outras 

informações relevantes. 

Ao verificar, no diário oficial do município – DOM, de 10 de outubro de 2019, conforme 

orientação na mensagem acima, observei que, nenhuma das perguntas que eu havia feito no 

dia 03 de outubro de 2019, cujo prazo de resposta terminou no dia 06 de outubro de 2019, nos 

termos do Edital SMASAC no 007/2019, foram respondidas no documento de retificação, 

como sugere o último e- mail. Ao contrário, o documento em questão nem sequer cita os dois 

itens (4.3.1.5 e 4.3.1.7), que foram objeto das várias perguntas que fiz.” 

 

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
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Resposta:  

 

No ato de conhecimento das consultas de esclarecimento ao Edital de CHAMAMENTO 

PÚBLICO SMASAC Nº 007/2019 (DOM 27/10/2019), 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, procedeu-se 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. 

 

3. Comentário 2 

“Na primeira questão, por exemplo, eu questiono o fato de que “as cooperativas não 

trabalham somente com gêneros alimentícios”. Algumas cooperativas têm lojas 

agropecuárias, postos de gasolina, supermercados. Enfim, como argumentei no meu pedido de 

esclarecimentos, há uma infinidade de produtos que não são passíveis de comercialização para 

a alimentação escolar. Ração animal, os mais diversos adubos químicos, produtos 

veterinários, agrotóxicos, máquinas, equipamentos, ferramentas, insumos diversos, cachaça e 

outros tantos itens, dos mais variados, normalmente comercializados. Produtos como estes 

contarão para efeito de pontuação na CAFA?” 

 

Resposta: Os produtos que contarão para efeito de pontuação na CAFA serão aqueles que 

guardam relação direta aos objetivos descritos no objeto do EDITAL. Conforme é possível 

verificar no item 2.1, bem como pela leitura sistêmica do Edital:  

 

“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) 

 

Cumpre mencionar que, conforme estabelecido no item 4.3.5. a diversidade dos produtos será 

verificada na apresentação de atestado de produção, conforme determina o ANEXO IV. Para 

efeitos de pontuação será observado o número de gêneros cuja produção encontra-se atestada 

por entidade de ATER cadastrada no SIATER conforme atestado de produção apresentados no 

modelo disponível no ANEXO IV.  
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4. Comentário 3 

“Como eu disse, nem essa pergunta, nem as várias outras perguntas foram respondidas. Mais 

do que mera formalidade, que consta no Edital SMASAC no 007/2019, obtermos as respostas 

em tempo hábil é de fundamental importância para a lisura do processo de chamamento 

público, uma vez que, o prazo para a habilitação da proposta já está correndo. 

São muitos documentos a serem providenciados, um enorme esforço de organização e 

mobilização por parte das cooperativas da agricultura familiar, em um curto espaço de tempo. 

O correto entendimento dos critérios de classificação é fundamental para que a articulação 

tenha sucesso.  

Nesse sentido, a ausência de respostas por parte da Prefeitura de Belo Horizonte – ou mesmo 

respostas intempestivas – podem prejudicar as cooperativas da agricultura familiar, nossas 

clientes, que demandam da nossa assessoria respostas rápidas, eficientes e certeiras, para o 

pleno desenvolvimento de suas potencialidades.”  

Resposta: O questionamento apresentado nessa questão é improcedente, uma vez que: (i) as 

solicitações de esclarecimento apresentadas foram respondidas em prazo estabelecido, 

considerada a retificação do Edital publicada no DOM do dia 10/10/2019; e (ii) a retificação 

reiniciou o prazo para apresentação de propostas, conforme disposto abaixo, não impondo 

prejuízo às PROPONENTES.  

 

“- PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: de 09:00 horas de 04/11/2019 até às 17:00 

horas do dia 12/11/2019. 

 

- SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL: dia 24/10/2019 às 14:00 horas 

 

- SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE PARA A ETAPA DE HABILITAÇÃO: dia 

14/11/2019 às 09:30 horas 

 

- SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE PARA A ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO E 

SELEÇÃO: dia 26/11/2019 às 09:30 horas” 

 

As demais informações podem ser obtidas através do link: 

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

 

 

Comentário 5: “Segue abaixo, cópia das perguntas encaminhadas à Central de Abastecimento da 

Agricultura Familiar e Urbana, nos termos da página 01 do Edital de Chamamento Público 

SMASAC nº 007/2019, no dia 03 de outubro de 2019, e que, até o momento, não foram 

respondidas:” 

 

Resposta: O questionamento apresentado nessa questão é improcedente, uma vez que: (i) as 

solicitações de esclarecimento apresentadas foram respondidas em prazo estabelecido, 

considerada a retificação do Edital publicada no DOM do dia 10/10/2019; e (ii) a retificação 

reiniciou o prazo para  apresentação de propostas, conforme disposto abaixo, não impondo 

prejuízo às PROPONENTES. 

 

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

