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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 16:10 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: É possível a participação de uma cooperativa interestadual, que possui 

cooperados em Minas Gerais e também em outros estados do Brasil? Sendo possível, seriam 

consideradas as DAPs físicas e os certificados de orgânicos apenas dos cooperados de MG ou de 

todos os estados? 

 

Resposta: Conforme descrito no objeto do edital de que trata os itens 2.1 e 3.1., transcritos abaixo, 

a proponente deve ter sede no Estado de MG.  

 

“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). 
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3.1. Poderão participar deste processo seletivo REDES DE COOPERATIVAS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA e COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

E 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, 

conforme nova redação publicada no DOM de 10/10/2019, ênfase nossa). 

 

Isto posto, não há impedimento de participação de uma cooperativa interestadual, desde que tenha 

sede em Minas Gerais. Já os critérios de pontuação se aplicam apenas para as/os cooperadas/os da 

agricultura familiar de Minas Gerais. 

 

 

3. Dúvida apresentada: a) É possível que a Rede de Cooperativas inclua outros tipos de 

organizações da agricultura familiar, como associações e grupos informais? b) Sendo possível, a 

documentação dessas organizações e dos (as) agricultores (as) a elas vinculados (as) seriam levadas 

em consideração na pontuação?  

 

Resposta: Conforme indicado no item 3.2.1. “No caso da apresentação de proposta por REDE DE 

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

participantes da REDE.” (p. 7, ênfase nosso). Entretanto, o APOIO de outras organizações da 

agricultura familiar à PROPONENTE é levado em consideração para efeitos de pontuação, 

conforme o tem 4.3.1.8.do Edital: Apoio de grupos formais e informais de agricultoras/res e de 

organizações que promovem a agroecologia, agricultura urbana e agricultura familiar, na RMBH. A 

pontuação se dá mediante comprovação por meio de declaração de Cooperação e/ou Fomento 

(DCF) apresentados conforme modelo previsto no Anexo V. 

 

4. Dúvida apresentada: Observei uma divergência nas informações sobre a pontuação do item 

4.3.1.1 (quantidade de agricultores e agricultoras familiares no quadro de cooperados), pois no 

quadro que apresenta os critérios (4.3.1) a pontuação máxima é 100, já no texto presente em 4.3.9.1 

diz que a pontuação máxima é 200. Gostaria de saber, afinal, qual é a pontuação máxima desse 

critério: 100 ou 200? 

 

Resposta: Essa divergência foi corrigida através da retificação no edital que pode ser consultada 

através do link: 

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

Que trata:  

“No item 4.3.1.1., coluna Pontuação, onde se lê: 
 

“Entre 0 e 60% - 0 pontos 

Entre 60% + 1 e 70% - 25 pontos 

Entre 70% + 1 e 80% - 50 pontos 

Entre 80% + 1 e 90% - 75 pontos 

Entre 90% + 1 e 100% - 100 pontos” 
 

leia-se: 
 

“Entre 0 e 60% - 0 pontos 

Entre 60% + 1 e 70% - 50 pontos 

Entre 70% + 1 e 80% - 100 pontos 

Entre 80% + 1 e 90% - 150 pontos 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1218785
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Entre 90% + 1 e 100% - 200 pontos. 

 

 


