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Quarta-feira, 28 de Abril de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6255 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Política Urbana

COMUNICADO – EDITAIS N° 080/2019, 081/2019 E 023/2020

Dispõe sobre a restauração dos prazos suspensos para os Editais n° 080/2019, 081/2019 e
023/2020.

Ficam restaurados os prazos dos processos de Chamamento Público SMPU n° 080/2019,
081/2019 e 023/2020, conforme as fases em que cada edital se encontrava antes da suspensão
publicada no Diário Oficial do Município dia 15/03/2021.

- Edital n° 080/2019, processo n° 01-053.440/19-42, novas autorizações para o exercício de atividade comercial
em veículo de tração humana de empurrar em logradouro público.

I. Convocação do Cadastro de Reserva para manifestação de interesse.

Publicação da convocação: 19/02/2021

Prazo: 30 dias corridos (22/02/2021 a 23/03/2021)

Último dia útil antes da suspensão: 12/03/2021

Dias restantes do prazo: 11 dias corridos

Novo prazo: 03/05/2021 a 13/05/2021

II. Os eventuais interessados integrantes do Cadastro de Reserva do lote 1, conforme a ordem de
classificação constante no Anexo I da publicação do dia 19/02/2021, deverão solicitar o serviço
através do link https://servicos.pbh.gov.br, ou realizar o agendamento pelo link
https://agendamentoeletronico.pbh.gov.br, para atendimento presencial na Central de Atendimento
BH Resolve, localizada a Rua Caetés, n° 342, Centro, Belo Horizonte/MG.

III. Se, após a presente convocação, o integrante do cadastro de reserva não manifestar interesse
pela vaga disponível, este perderá sua classificação no cadastro de reserva e será excluído do
presente certame de forma definitiva e, na sequência, será considerado apto à obtenção do DML o
sorteado que figurar na ordem do cadastro de reserva em posição imediatamente subsequente à
daquele que deixou de manifestar interesse, conforme determina o item 10.6 do referido Edital.

IV. Os interessados integrantes do Cadastro de Reserva que manifestaram interesse em seguir com o
licenciamento, terão 30 (trinta) dias, a partir desta publicação, para realizarem o agendamento da
vistoria do veículo de tração humana através do whatsapp n° 31 98395-0173 ou pelo e-mail
gecou@pbh.gov.br.
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- Edital n° 081/2019, processo n° 01-053.441/19-05, novas autorizações para o exercício de atividade comercial
em veículo automotor (lanche rápido) em logradouro público.

I. Convocação do Cadastro de Reserva para manifestação de interesse.

Publicação da convocação: 19/02/2021

Prazo: 30 dias corridos (22/02/2021 a 23/03/2021)

Último dia útil antes da suspensão: 12/03/2021

Dias restantes do prazo: 11 dias corridos

Novo prazo: 03/05/2021 a 13/05/2021

II. Os eventuais interessados integrantes do Cadastro de Reserva do lote 1, conforme a ordem de
classificação constante no Anexo I da publicação do dia 19/02/2021, deverão solicitar o serviço
através do link https://servicos.pbh.gov.br, ou realizar o agendamento pelo link
https://agendamentoeletronico.pbh.gov.br, para atendimento presencial na Central de Atendimento
BH Resolve, localizada a Rua Caetés, n° 342, Centro, Belo Horizonte/MG.

III. Se, após a presente convocação, o integrante do cadastro de reserva não manifestar interesse
pela vaga disponível, este perderá sua classificação no cadastro de reserva e será excluído do
presente certame de forma definitiva e, na sequência, será considerado apto à obtenção do DML o
sorteado que figurar na ordem do cadastro de reserva em posição imediatamente subsequente à
daquele que deixou de manifestar interesse, conforme determina o item 10.6 do referido Edital.

- Edital SMPU n° 023/2020, processo n° 01-075.178/20-49, licenciamento de vagas para comercialização de
artesanato, plantas, flores, livros, periódicos, artes plásticas, antiguidades, comidas e bebidas, na Feira Regional
Permanente da Avenida Silva Lobo.

I. Recurso contra o sorteio realizado no dia 05/03/2021 para a classificação dos participantes.

Publicação do resultado do sorteio: 11/03/2021

Prazo: 5 dias úteis (12/03/2021 a 18/03/2021)

Último dia útil antes da suspensão: 12/03/2021

Dias restantes do prazo: 4 dias úteis

Novo prazo: 03/05/2021 a 06/05/2021

II. Os eventuais recursos deverão ser apresentados exclusivamente na Central de Atendimento BH
Resolve, localizada a Rua Caetés, n° 342, Centro, Belo Horizonte/MG. Para atendimento no BH
Resolve, o interessado deverá solicitar o serviço através do link
https://agendamentoeletronico.pbh.gov.br.

Belo Horizonte, 23 de abril de 2021
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Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Política Urbana


