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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Política Urbana

DATA DO SORTEIO - PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 023/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL
EM LOGRADOURO PÚBLICO EM FEIRAS REGIONAIS PERMANENTES DE ARTESANATO,
PLANTAS, FLORES, LIVROS, PERIÓDICOS, ARTES PLÁSTICAS, ANTIGUIDADES, E DE
COMIDAS E BEBIDAS TÍPICAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS – AVENIDA SILVA LOBO

Processo Administrativo: 01-075.178/20-49.
O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Política Urbana,
torna público, conforme item 7 do Edital, a data, horário e local de realização do sorteio público.
O sorteio dos 4 (quatro) lotes do Edital será realizado no dia 05 de março de 2021, com início
às 10 horas, na sede da Secretaria Municipal de Política Urbana, localizada na Avenida Álvares
Cabral, n° 213 – Centro, Belo Horizonte.
O sorteio será transmitido ao vivo
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/feiras.

e

online,

através

do

site

do

programa,

Considerando a prorrogação do prazo do estado de calamidade pública em razão dos efeitos
decorrentes da pandemia da covid-19, determinado pelo Decreto Municipal nº 17.502, de 18 de
dezembro de 2020 e seguindo todas as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, tendo
como premissa a não aglomerações de pessoas, a presença no sorteio será limitada a 12 (doze)
interessados.
Os interessados deverão encaminhar e-mail para gecou@pbh.gov.br até o dia 04 de março
de 2021, às 18 horas. A seleção será por ordem de recebimento do e-mail. Ou seja, os 12 (doze)
primeiros e-mails serão os escolhidos para acompanhar o sorteio.
A presença dos demais habilitados no sorteio não é obrigatório, portanto, o participante não
terá nenhum prejuízo caso não fique entre os 12 (doze) aptos para comparecer ao sorteio.
Findado o prazo de recurso estabelecido na publicação do dia 09 de fevereiro de 2021,
nenhum recurso foi apresentado. Portanto, a lista de habilitados para o sorteio será conforme
ANEXO ÚNICO da publicação mencionada.

Belo Horizonte, 1º de março de 2021

Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Política Urbana
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