
 
 

LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 

FPMZB Nº 002/2018 

 

PROCESSO nº 01.128511.18.20 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE FLORES, PARA O 

EVENTO DE FINADOS/2018. 

 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:  

● Cemitério do Bonfim -  até 09:30 do dia 22/10/2018, quando aberta a sessão pública  

● Cemitério da Consolação - até 09:30 do dia 23/10/2018, quando aberta a sessão pública  

● Cemitério da Paz - até 09:30 do dia 24/10/2018, quando aberta a sessão pública  

● Cemitério da Saudade - até 09:30 do dia 25/10/2018, quando aberta a sessão pública  

 

FONE: (31) 3246-5155 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

 

O Presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Sérgio Augusto Domingues, 

no uso de suas atribuições legais, torna público, nos termos do que determina o artigo nº 119 da 

Lei nº 8.616, de 14/07/2003, que contém o Código de Posturas do Município de Belo 

Horizonte, e suas atribuições, que serão licenciados espaços para comercialização de flores, 

nos locais definidos nos Anexos I, II, III e IV nas Necrópoles Municipais, por ocasião do 

Finados 2018, conforme segue: 

 

1 O presente edital refere-se ao licenciamento de feira de flores dentro dos cemitérios 

municipais, a serem expostas em barracas com área máxima de 4m², no dia 02/11/2018. 

1.1 As barracas deverão estar montadas dia 01/11/2018 e deverão ser desmontadas em 

02/11/18. 

 

2 Poderão ser comercializadas, no evento, flores naturais e artificiais (artesanais e 

industrializadas) desde que acondicionadas em embalagens que impeçam o acúmulo de 

água. 

 

3 Poderão se credenciar pessoas físicas que preencham os requisitos dispostos neste Edital. 

3.1. O Credenciado não poderá ceder o credenciamento, total ou parcialmente, a 

terceiros em nenhuma hipótese.  

3.2. O credenciado poderá contar com o apoio de 01 (um) ajudante/auxiliar. 

3.3. O ajudante/auxiliar não poderá ser credenciado para comercializar flores ou ser 

ajudante/auxiliar de mais de um credenciado. 

 

4  Para o cadastramento, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

4.1 Original e cópia do documento de identidade 

4.2 Original e cópia do CPF 

4.3 Original e cópia do comprovante de endereço 

 



 
 

5 O cadastramento e sorteio das barracas de flores ocorrerá em auditório localizada na 

Avenida Getúlio Vargas, nº 1.245, 3º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, da 

seguinte maneira: 

a) 22/10/2018 às 09:30 Cemitério do Bonfim – limite de 5 barracas 

b) 23/10/2018 às 09:30 Cemitério da Consolação – limite de 5 barracas 

c) 24/10/2018 às 09:30 Cemitério da Paz – limite de 5 barracas 

d) 25/10/2018 às 09:30 Cemitério da Saudade – limite de 5 barracas. 

 

5.1 Na fase de cadastramento serão recolhidos todos os documentos de cada feirante, 

conforme o item 4 deste edital, que serão conferidos pela Comissão. 

5.1.1 Não serão aceitas cópias ilegíveis, rasuradas, rasgadas ou com emendas. 

5.1.2 Todos os habilitados serão inscritos por ordem de inscrição em planilha de 

controle. 

5.2 Após a fase de inscrição será iniciada a fase de sorteio das barracas de flores iniciando 

sempre pela barraca de número 01 até a barraca de número 05, por cemitério, por sessão. 

5.2.1 Em caso de desistência do sorteado, a barraca correspondente poderá 

novamente ser colocada em sorteio, durante o certame. 

5.2.1.1 O feirante sorteado e desistente não mais poderá participar de novo 

sorteio para nenhum dos cemitérios municipais. 

5.3 O feirante sorteado para uma barraca de comercialização de flores, automaticamente 

ficará impedido de participar do credenciamento em outro cemitério. 

 

6 O envelope com a documentação referente ao credenciamento deverá ser entregue na sede 

da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica desde a publicação deste edital até a 

data e hora da sessão, conforme subitem 5 

6.1 A entrega do envelope poderá ser feita na Av. Getúlio Vargas, 1245, 10ºandar, de 

segunda a sexta de 8 às 11 horas e de 13 às 17 horas, devidamente protocolado na 

Gerência de Orçamento e Finanças.  

 

7 Somente poderá se manifestar na sessão o representante legal do interessado. 

 

8 A sessão de credenciamento ocorrerá por meio da análise da documentação entregue, 

independente da presença de representante do(s) interessado(s). 

 

9 A Diretoria de Planejamento de Gestão e Finanças/FPMZB emitirá Autorização para 

Divulgação no Evento Finados/2018, a ser expedida até um dia útil antes da montagem das 

barracas, no Dia de Finados. 

 

10 Todos os credenciados que receberem autorização deverão cumprir a legislação municipal 

referente a regulação urbana, ambiental, vigilância sanitária e outras normas gerais 

aplicáveis. 

 

11 Todos os credenciados que receberem autorização estarão sujeitos à fiscalização dos órgãos 

responsáveis durante todo o período que ocuparem o espaço público. 

  

12 O local de cada barraca obedecerá ao disposto nos croquis anexos a esse edital. 

 

 



 
 

13 É facultada a Comissão de Licitação promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar na realização da sessão pública do chamamento. 

 

14 Os casos omissos, contraditórios ou divergentes serão decididos pela Comissão de Licitação 

ou pela autoridade superior, levando-se sempre em conta a lei e os princípios de Direito 

Administrativo. 

 

15 A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica não se responsabiliza por furto, roubo ou 

dano de qualquer natureza aos materiais, ferramentas e equipamentos dos credenciados 

localizados nos cemitérios municipais. 

 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2018. 

 

 

 

Sérgio Augusto Domingues  

Presidente  

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 


