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EDITAL SMPU – PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 076/2018 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

COMERCIAL EM VEÍCULO DE TRAÇÃO HUMANA NA ORLA DA LAGOA DA 

PAMPULHA 

Processo Administrativo: 01-120.935/18-83 

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1. O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Política 

Urbana – SMPU torna público o presente CHAMAMENTO PÚBLICO para credenciamento 

de pessoas interessadas na obtenção do licenciamento do exercício de atividade comercial 

em veículo de tração humana destinado ao comércio nos logradouros públicos situados ao 

longo da Orla da Lagoa da Pampulha, conforme regras definidas neste Edital, na Lei nº 

8.616, de 14 de julho de 2003 e em seu Decreto Regulamentar nº 14.060, de 6 de agosto de 

2010. 

 

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1.  A atividade de comércio na Orla da Lagoa da Pampulha poderá ser exercida em 

logradouro público, exclusivamente por meio de veículo de tração humana, cujo 

procedimento de licenciamento será precedido de procedimento de seleção, conforme 

regras definidas nos arts. 121 c/c 139 e seguintes da Lei nº 8.616/10, bem como nos arts. 91 

a 94 do Decreto nº 14.060/10. 

2.2. Serão disponibilizados pontos ao longo da Orla da Lagoa da Pampulha, conforme 

ANEXO I, para o exercício da atividade licenciada objeto do presente certame, consoante o 

disposto no art. 91 do Decreto nº 14.060/10.  

2.3. Para fins do disposto no art. 91 do Decreto nº 14.060/10 e do presente certame, “ponto” 

é o local identificado no ANEXO I deste Edital, para o qual é autorizada a criação de uma 

vaga específica para atividade comercial em logradouro, por meio de veículo de tração 

humana. 
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2.3.1. Cada um dos pontos previstos no presente Edital, correspondentes aos locais de 

exercício da atividade objeto do presente certame, será correspondente à área adjacente a 

um dos banheiros públicos existentes na Orla da Lagoa da Pampulha, cuja manutenção e 

gestão ficará a cargo do titular do Documento Municipal de Licenciamento da atividade 

objeto deste ato convocatório. 

2.4. O certame será dividido em três fases, sendo a primeira relativa ao credenciamento dos 

interessados, a segunda referente ao sorteio dos pontos para os quais houver mais de um 

interessado e a terceira destinada à formação de um cadastro de reserva. 

2.5. O prazo do licenciamento será de 1 (um) ano, prorrogável sucessivamente por igual 

período até o limite máximo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 121, I da Lei nº 8.616/03 e 

do art. 8º do Decreto nº 14.060/10, facultado ao Município, por ato do Poder Executivo, 

revogá-lo, a qualquer tempo, por interesse público justificado, mediante comunicação prévia 

de 30 (trinta) dias, sem que caiba ao titular do DML direito à retenção ou qualquer 

indenização.  

2.6. O titular do DML pode deixar de exercer a atividade em logradouro em veículo de tração 

humana objeto deste edital pelo período de até 30 (trinta) dias, seguidos ou alternados, 

entre os dias 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, desde que nos dias em que 

deixar de comparecer seja substituído por preposto, devidamente indicado na forma do art. 

123, §3º, da Lei 8.616/03 e desde que a obrigação acessória de gestão e manutenção do 

sanitário público correspondente ao ponto escolhido seja realizada de forma ininterrupta, 

sob pena de cassação do ato administrativo que autoriza o exercício da atividade objeto 

deste Edital. 

2.7. O deferimento do licenciamento objeto do presente Edital fica condicionado ao 

pagamento da taxa de expediente prevista no art. 8º, VIII, da Lei Municipal nº 5.641, de 22 

de dezembro de 1989 e do preço público previsto no item 6 do Anexo Único do Decreto 

Municipal nº 15.508, de 20 de março de 2014, considerada a atualização dos valores 

efetuada por meio do disposto nos Decretos nº 15.834/2014, nº 16.216/2016 e nº 

16.546/2017, conforme tabela abaixo:

 
 
  

2014 2015 2016 2017 2018 

Decreto 15.508/14 Decreto 15.837/14 Decreto 16.216/16 Decreto 16.546/17 Decreto 16.819/17 

Percentual de reajuste   6,46% 10,71% 6,58% 2,94% 

6 - Atividade comercial em veículo de tração humana: 

  p/unidade p/ano p/unidade p/ano p/unidade p/ano p/unidade p/ano p/unidade p/ano 

6.2 - demais regiões  R$        115,37   R$            122,82   R$            135,98   R$            144,92   R$            149,19  
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2.7.1. O valor fixado será reajustado anualmente, por meio de Decreto do Poder Executivo 

ou outro mecanismo por ele instituído. 

2.8. A obtenção da autorização é condicionada ao cumprimento do disposto na Lei nº 

8.616/03, no Decreto nº 14.060/10, especialmente do disposto em seu art. 3º, bem como 

das regras deste Edital.   

 

3 – OBJETO 

3.1. É objeto deste Edital, nos termos do art. 121, c/c art. 139 e seguintes, todos da Lei nº 

8.616/03, o licenciamento da atividade de comercialização em veículos de tração humana 

por pessoa física, mediante a concessão de autorização em caráter personalíssimo e 

precário, destinado à ocupação de ponto específico definido conforme o ANEXO I, em 

logradouro público, situado na Orla da Lagoa da Pampulha com a obrigação acessória de 

manutenção e gestão do sanitário público vinculado ao ponto escolhido.  

3.1.1. Caberá ao titular do DML a manutenção das condições de limpeza e higiene do 

sanitário público correspondente ao ponto em que será exercida a atividade em logradouro, 

admitida a cobrança de valores destinados ao custeio das despesas decorrentes de tal 

obrigação, limitados a R$2,00 (dois reais) por utilização, por usuário.  

3.1.2. A eventual reforma ou manutenção dos sanitários públicos, inclusive decorrente de 

depredação, furto, bem como reposição de peças que compõem mobiliário, ficará sob a 

responsabilidade do Município de Belo Horizonte, desde que o titular do DML comunique tal 

fato expressamente à SMPU, no prazo de 10 dias úteis a contar do fato que ensejou a 

reforma ou manutenção. 

3.1.2.1. O não cumprimento do prazo previsto no item 3.1.2. implica na reforma ou 

manutenção às expensas do titular do DML. 

 

 

3.2. Poderão ser comercializados nos veículos de tração humana algodão-doce, milho-

verde, água de coco, água mineral, suco e refresco industrializado, refrigerante, picolé, 

sorvete, pipoca, praliné, amendoim torrado, cachorro-quente, churros e frutas, vedada a 

comercialização dos produtos previstos no art. 144, da Lei 8.616/03. 
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3.2.1. As despesas relacionadas à obtenção e funcionamento dos veículos de tração 

humana são de responsabilidade dos interessados que obtiverem a titularidade do DML ao 

final do presente certame, sendo obrigatório obedecer às diretrizes previstas no ANEXO III 

deste Edital. 

3.2.2. As despesas relacionadas à água e energia elétrica decorrentes do uso dos sanitários 

públicos são de responsabilidade do Município de Belo Horizonte. 

3.3. Serão objeto de licenciamento, para comercialização de produtos em veículo de tração 

humana, conforme ANEXO I: 

a) Ponto 1: Mirante Bem-te-vi 

b) Ponto 2: Mirante Sabiá 

c) Ponto 3: Mirante da Graça 

d) Ponto 4: Mirante Biguá 

3.2.3. Somente pessoas físicas domiciliadas no Município de Belo Horizonte podem 

concorrer às vagas dos pontos definidos no ANEXO I do presente Edital. 

 

4 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OBTENÇÃO DO DOCUMENTO MUNICIPAL DE 

LICENCIAMENTO – DML 

4.1. O processo de licenciamento objeto do presente certame será realizado por meio de 

três fases, distintas e subsequentes, conforme o seguinte: 

a) FASE 1 – CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS NOS PONTOS PREVISTOS 

CONFORME ANEXO I; 

b) FASE 2 – REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA OS PONTOS PREVISTOS NO ANEXO I 

PARA OS QUAIS HAJA MAIS DE UM INTERESSADO; 

c) FASE 3 – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OCUPAÇÃO DOS 

PONTOS NÃO OCUPADOS EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA. 

 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO NA FASE 1: CREDENCIAMENTO DOS 

INTERESSADOS NOS PONTOS IDENTIFICADOS NO ANEXO I. 
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5.1. Os interessados em participar do credenciamento deverão entregar os documentos 

previsto neste Edital, entre os dias 28 e 29 de novembro de 2018, exclusivamente no 

Shopping Uai, localizado na Rua Saturnino de Brito nº 17, Centro, Belo Horizonte, no 

período de 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, envelope 

lacrado contendo os seguintes documentos: 

a) Cópia simples do RG e CPF;  

b) Comprovante de residência no Município de Belo Horizonte; 

c) Requerimento de Credenciamento, conforme ANEXO II do presente Edital, por meio do 

qual o interessado declara, sob as penas da lei: 

i) conhecer e aceitar as condições da legislação do Município de Belo Horizonte, bem 

como do presente Edital; 

ii) ter ciência de que o documento de licença é específico para a atividade e o ponto 

específico para o qual se credencia, nos termos do art. 123, da Lei nº 8.616/03; 

iii) ter ciência de que poderá ser titular de apenas um DML, nos termos do §2º, do art. 

123, da Lei nº 8.616/03;        

iv) ter ciência de que o licenciamento é personalíssimo, transferível apenas nas 

hipóteses expressamente admitidas pelo art. 125, da Lei 8.616/03 e que é permitida a 

atuação auxiliar de um preposto na forma do art. 123, §3º, do Código de Posturas; 

v) que deve manifestar-se expressamente por um dos pontos previstos no ANEXO I 

deste Edital; 

vi) ter ciência de que constitui obrigação acessória à obtenção do DML no ponto de 

interesse a concomitante manutenção e gestão ininterrupta do sanitário público existente no 

mesmo local, podendo cobrar pelo seu uso, na forma do disposto em ato administrativo 

referido no 3.1.1. deste Edital. 

 vii) Estar quite com a Fazenda Municipal (o interessado pode verificar sua situação 

perante o Município por meio de expedição de Certidão Negativa de Débito, expedida pela 

Fazenda Municipal de Belo Horizonte, relativamente a tributos mobiliários e imobiliários, que 

pode ser obtida gratuitamente pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte no link: 

http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/). 

 

5.2. A comprovação de residência no Município de Belo Horizonte será atestada por meio de 

apresentação de cópia simples de documento que comprove tal condição, de titularidade do 

http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/
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interessado (conta de água, luz, telefone ou contrato de aluguel), desde que emitido, no 

máximo, nos 4 (quatro) meses anteriores à publicação deste Edital. 

5.3. Estão impedidos de participar da fase de credenciamento e serão automaticamente 

excluídos do presente Chamamento os interessados que se enquadrarem em quaisquer das 

situações a seguir, isolada ou cumulativamente: 

a) não apresentarem quaisquer dos documentos previstos no item 5.1. do presente Edital; 

b) tenham sido declarados inidôneos pelo Município de Belo Horizonte; 

c) sejam servidores públicos municipais ou se enquadrem em qualquer categoria do art. 42 

da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, ou seja, Prefeito, o Vice-Prefeito, os 

Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, pessoas ligadas a 

qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, 

ou por adoção; 

d) não comprovarem residência no Município de Belo Horizonte; 

e) forem proprietários de estabelecimento industrial, comercial ou de serviços; 

g) Estar em débito com a Fazenda Municipal (o interessado pode verificar sua situação 

perante o Município por meio de expedição de Certidão Negativa de Débito, expedida pela 

Fazenda Municipal de Belo Horizonte, relativamente a tributos mobiliários e imobiliários, que 

pode ser obtida gratuitamente pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte no link: 

http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/); 

g) enquadrem-se nas demais hipóteses de impedimento estabelecidas na legislação 

vigente. 

5.3.1. Na hipótese do interessado ser titular de outro documento de licenciamento para 

exercício de atividade em logradouro não ficará impedido de participar do procedimento, 

mas deverá optar, ao final, pela manutenção de apenas um DML, extinguindo-se 

automaticamente o outro, consoante o disposto no art. 123, §2º, da Lei 8.616/03.  

5.4. Caso seja constatada a ocorrência das situações impeditivas acima indicadas, ainda 

que a posteriori, o interessado ou habilitado será excluído do certame ou será o DML 

cassado pela Administração, ficando ainda incurso, dependendo do caso, nas sanções 

previstas na Lei 8.616/03, sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis. 
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5.5. A documentação deverá ser apresentada em um ÚNICO ENVELOPE, LACRADO, 

contendo em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

 

EDITAL SMPU - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 076/2018 

 

 

1 - NOME DO INTERESSADO:  

2 - RG: 

3 - CPF: 

4 - PONTO PARA O QUAL DESEJA CONCORRER NA 1ª FASE 

(CONFORME ANEXO I):_________ 

 

 

 

 

  

 

5.6.  Durante o período definido no item 5.1. do presente Edital, a SMPU receberá os 

envelopes com os documentos necessários ao credenciamento. 

5.7. A análise dos documentos necessários ao credenciamento será realizada em sessão 

pública em data a ser oportunamente divulgada, pela Comissão Especial de Seleção da 

Secretaria Municipal de Política Urbana, à qual competirá examinar os documentos de 

qualificação dos interessados, declarando a inabilitação daqueles em desconformidade com 

as exigências deste Edital, bem como a habilitação dos interessados para a condição de 

credenciado, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

5.8. Após a análise a que se refere o item 5.7, será publicado no Diário Oficial do Município 

ato próprio contendo o rol de interessados credenciados para cada ponto previsto no 

ANEXO I deste Edital. 

5.8.1. Os pontos para os quais haja apenas um interessado habilitado poderão ser objeto de 

imediato licenciamento. 
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5.8.2. Decorrido o prazo definido para recurso, serão homologados os resultados referentes 

aos pontos para os quais haja apenas um interessado habilitado, por meio de publicação 

específica no Diário Oficial do Município – DOM. 

5.9. Os pontos para os quais haja mais de um interessado habilitado terão o seu respectivo 

licenciamento condicionado ao disposto na Fase 2 – Sorteio. 

 

6 – DA FASE 2: REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA OS PONTOS PREVISTOS NO 

ANEXO I QUE APRESENTAREM MAIS DE UM INTERESSADO 

6.1. A partir da definição dos habilitados no credenciamento, conforme ato a que se refere o 

item 5.7, será realizado sorteio público para a definição da ordem de preferência dos 

habilitados na ocupação dos pontos previstos no ANEXO I deste Edital, da forma 

apresentada a seguir. 

6.1.1. Serão incluídos no sorteio apenas os habilitados na FASE 1 que tenham feito a opção 

por pontos para os quais haja mais de um interessado, excluídos destes todos aqueles 

optantes por pontos para os quais não tenha se configurado a necessidade da seleção, em 

virtude da presença de apenas um habilitado interessado. 

6.1.2. O sorteio será realizado a partir de lista dos habilitados enquadrados na situação 

descrita no item 6.1.1 supra, organizada em ordem alfabética; para cada um dos nomes 

constantes da lista, será sorteado um número, que indicará a prioridade do sorteado na 

definição dos ocupantes dos pontos que tiverem mais de um interessado na obtenção de 

seu licenciamento. 

6.2. Para cada habilitado incluído na lista, será retirado um número de uma urna, na qual 

estarão inseridos números em quantidade correspondente ao total de credenciados 

disputando os pontos que foram objeto de concorrência; 

6.2.1.  A retirada do número da urna poderá ser feita pelo próprio habilitado, se presente no 

sorteio, ou por representante da SMPU, no caso de ausência do habilitado no dia e horário 

do sorteio. 

6.2.1. A participação no sorteio é facultativa. 

6.2.2. O número sorteado corresponderá ao posicionamento em ordem crescente dos 

participantes. 
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6.2.3. Serão considerados os vencedores para cada ponto os habilitados que, para o ponto 

específico escolhido, forem detentores do menor número sorteado, caracterizando a 

prioridade de licenciamento naquele ponto específico. 

6.2.4. Os demais habilitados formarão, a partir da ordem crescente, do menor para o maior 

número, o cadastro de reserva, que será utilizado na FASE 3 do presente certame para as 

hipóteses de vacância dos pontos previstos no ANEXO I. 

 

7 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA FASE 3: FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA PARA OCUPAÇÃO DOS PONTOS NÃO OCUPADOS EM DECORRÊNCIA DE 

VACÂNCIA 

7.1. Para os fins do presente certame, ficará caracterizada a vacância de ponto definido no 

ANEXO I nas seguintes hipóteses: 

a) quando houver pontos não escolhidos por nenhum interessado na fase de 

credenciamento e que, portanto, que permanecerão vagos após os procedimentos do item 5 

e 6 deste Edital. 

b) quando, a qualquer tempo, o interessado, credenciado ou sorteado, não atender à 

legislação do Município de Belo Horizonte ou às regras constantes deste Edital; 

c) quando o licenciado, já titular do DML, descumprir os deveres previstos na Lei nº 

8.616/03, no Decreto nº 14.060/10 e neste Edital; 

d) Se, a qualquer tempo, o titular do DML deixar de exercer injustificadamente a atividade 

em logradouro por prazo superior a 30 (trinta) dias, seguidos ou alternados, anualmente, de 

1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, a serem atestados pela SMPU; 

e) quando por qualquer hipótese normativa, for cassado o DML do titular do licenciamento. 

f) Nas hipóteses de desistência previstas pelo art. 124, da Lei 8.616/03. 

g) Quando o titular do DML deixar de cumprir a obrigação acessória de manutenção e 

gestão do sanitário público localizado no ponto escolhido na FASE 1. 

h) Quando o credenciado, ao ser convocado pela SMPU, deixar, no prazo de 30 (trinta) dais, 

de pagar os valores devidos, bem como a entrega dos documentos necessários à efetiva 

obtenção do DML. 
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7.1.1. Será considerado descumprimento da obrigação acessória se o titular do DML: 

a) Deixar de providenciar a limpeza e/ou a manutenção do sanitário público sob sua 

responsabilidade; 

b) Deixar de abrir, manter fechado ou de qualquer forma vedar o uso, pelo usuário que 

pagar o valor definido no item 3.1.1, do sanitário público sob a sua responsabilidade; 

7.1.1.1 – No caso das infrações descritas no item anterior, o agente responsável pela 

fiscalização deverá notificar o titular do DML e, em caso de reincidência, cassar o DML e 

comunicar à SMPU para que declare a vacância do ponto. 

7.1.1.2 - Considera-se reincidência o cometimento de mais de uma infração no período de 1 

(um) ano. 

7.2.  Uma vez declarada pela SMPU a vacância do ponto de exercício da atividade objeto do 

presente certame, este será preenchido por meio do Cadastro de Reserva a que se refere o 

item 6.2.4, observada a ordem crescente dos números atribuídos a cada habilitado no 

sorteio. 

7.3. O cadastro de reserva compreende lista única dos habilitados no credenciamento e que 

não lograram êxito na obtenção do direito ao licenciamento do ponto escolhido, após a 

realização das duas primeiras fases do presente certame e cuja ordem de prioridade de 

escolha do ponto declarado vago, obedecerá ao item 6.2.4 deste Edital. 

7.4. O habilitado no credenciamento que figurar no Cadastro de Reserva será convocado 

pela Administração Pública para tornar-se titular do DML para exercício da atividade objeto 

deste Edital nos mesmos prazos e condições do item 7.1. “h”, com prazos contados a partir 

do ato de convocação, publicado no Diário Oficial do Município. 

7.4.1. Os habilitados que constem no Cadastro de Reserva serão convocados a partir da 

ordem crescente tratada no item 7.2. e independentemente se o ponto vacante for aquele 

previamente escolhido quando da sua habilitação. 

7.5. Na hipótese de o habilitado no credenciamento que figurar no cadastro de reserva, ao 

ser convocado, não manifestar interesse pelo ponto disponível para exercício de atividade 

objeto do presente certame, este perderá sua classificação no Cadastro de Reserva e será 

excluído do presente certame de forma definitiva e, na sequência, será convocado o 

habilitado no credenciamento que figurar na ordem do Cadastro de Reserva em posição 

imediatamente subsequente à daquele que deixou de manifestar interesse. 
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8 – DOS DEVERES DOS TITULARES DO LICENCIAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE DE COMERCIAL EM LOGRADOURO PÚBLICO POR MEIO DE VEÍCULO DE 

TRAÇÃO HUMANA 

8.1. São deveres do licenciado para exercer atividade comercial em veículo de tração 

humana, nos termos do art. 141, da Lei nº 8.616/03: 

a) portar o documento de licenciamento atualizado; 

b) usar uniforme limpo e de cor clara; 

c) manter rigoroso asseio pessoal; 

d) zelar para que as mercadorias não estejam deterioradas ou contaminadas e se 

apresentem em perfeitas condições higiênicas; 

e) zelar pela limpeza do logradouro público; 

f) manter o veículo em perfeitas condições de conservação, higiene e limpeza; 

g) acatar os dispositivos legais que lhe forem aplicáveis; 

h) não faltar ao exercício da atividade no ponto objeto do DML por prazo superior a 30 

(trinta) dias seguidos ou alternados, considerado o período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de cada ano, desde que nos dias em que deixar de comparecer seja substituído 

por preposto, devidamente indicado na forma do art. 123, §3º, da Lei 8.616/03 e desde que 

a obrigação acessória de gestão e manutenção do sanitário público correspondente ao 

ponto escolhido seja realizada de forma ininterrupta, sob pena de cassação do ato 

administrativo que autoriza o exercício da atividade objeto deste Edital. 

i) ter ciência de que é de sua responsabilidade adquirir o veículo de tração humana a ser 

utilizado para exercício da atividade, conforme padrões definidos pelo Poder Executivo. 

j) Se o comércio no veículo de tração humana for de alimentos não industrializados, obter e 

portar o Alvará de Autorização Sanitária concedido para veículo de tração humana que 

comercializa alimentos para consumo humano, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei 

Municipal nº 7.031, de 12 de janeiro de 1996 c/c art. 70 do Decreto Municipal nº 5.616, de 15 

de maio de 1987. 

k) Cumprir a obrigação acessória vinculada à obtenção do DML, qual seja, a administração, 

fornecimento de material de limpeza e higiene do sanitário público correspondente ao ponto 

atribuído ao titular do DML. 
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l) Comunicar à SMPU acerca da necessidade de reforma ou manutenção no sanitário 

público no prazo de 10 (dez) dias a contar do fato que ensejou a reforma ou manutenção. 

8.1.1. Para fins de cumprimento do disposto no item 8.1. “k”, considerar-se-á itens de 

higiene, que devem ser mantidos diariamente pelo titular do DML, sabonete líquido, toalha e 

papel higiênico. 

8.1.1.1 – Os sanitários públicos devem ser mantidos abertos ao público diariamente, das 8h 

às 20h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

8.2.  O veículo de tração humana a ser utilizado pelo licenciado para exercício da sua 

atividade deve obedecer aos padrões estabelecidos no Anexo III e, em qualquer caso, deve 

ser dotado de recipiente adequado à coleta de resíduos e extintor de incêndio apropriado. 

8.2.1. O veículo de tração humana utilizado para a atividade de comércio não poderá 

apresentar expansão ou acréscimo de qualquer espécie, vedada a exposição de mercadoria 

em suas partes externas. 

8.4. É permitido o uso de publicidade no veículo de tração humana utilizada para a atividade 

comercial em logradouro público, desde que a área utilizada para tanto não ultrapasse 50% 

(cinquenta por cento) da área da carroceria do veículo e respeite as regras definidas pelo 

Município. 

8.5. A obrigação acessória ao DML da atividade objeto do presente Edital é de caráter 

ininterrupto, o que significa que a gestão, manutenção e limpeza dos sanitários públicos 

correspondentes ao ponto escolhido deverá ocorrer em todos os dias da semana, das 8h às 

20h, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo a chave do sanitário ser fornecida a 

qualquer usuário, mediante pagamento do valor definido no item 3.1.1 deste Edital. 

8.6. Todos os deveres e obrigações do titular do DML, inclusive a obrigação acessória de 

manutenção e gestão dos banheiros se submetem à fiscalização contínua da Subsecretaria 

de Fiscalização (SUFIS) que autuará os licenciados em quaisquer hipóteses de 

descumprimento das regras previstas neste Edital e na legislação municipal, sem prejuízo 

da aplicação de demais penalidades. 

9 – DAS PENALIDADES: 

9.1. O descumprimento das regras previstas na legislação municipal e neste Edital implicam 

na aplicação das penalidades previstas conforme legislação que versam sobre a conduta, 

postura e sanções disciplinares no Município de Belo Horizonte, especialmente o art. 305 a  
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324 da Lei 8.616/03 combinado com os arts. 161 a 183 do Decreto Municipal nº 14.060/10, 

garantido sempre o contraditório e a ampla defesa. 

 

10 - DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. É facultado ao interessado, em decorrência das decisões inerentes ao presente 

processo de seleção, por aplicação subsidiária dos arts. 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93, a 

interposição de: 

 a) IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, até o segundo dia útil anterior à data de entrega dos 

documentos de habilitação, conforme item 5.1. deste Edital, mediante solicitação por escrito, 

a ser protocolada na sede da Secretaria Municipal de Política Urbana, na Avenida Álvares 

Cabral, 217, 6º andar, Belo Horizonte, MG. 

 b) RECURSO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da publicação no 

Diário Oficial do Município, do resultado de cada uma das fases do presente processo de 

seleção.  

10.2. Não serão aceitas impugnações, intenção de recurso e nem mesmo a interposição de 

recursos via FAX ou qualquer outro meio de comunicação. Tais atos serão admitidos 

somente por escrito e mediante protocolo. 

10.3. Não caberá mais de um recurso sobre a mesma matéria por parte de um mesmo 

candidato, bem como não caberá recurso sobre matéria já decidida em via recursal. 

10.4. A decisão do recurso será proferida pela Secretária Municipal de Política Urbana e 

será definitiva, dela dando-se conhecimento aos interessados por publicação resumida no 

DOM. 

10.5. Os recursos e as impugnações não terão efeito suspensivo. 

10.6. A interposição de recursos ou impugnações ao Edital com finalidade meramente 

protelatória sujeitará o recorrente às penalidades administrativas, cíveis e penais cabíveis. 

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. É de inteira responsabilidade dos credenciados acompanhar todos os atos, editais, 

datas e comunicados referentes a este processo.  
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11.2. É facultado à SMPU promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

11.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início, incluir-

se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

11.3.1. Só iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior em dia de expediente 

do Município de Belo Horizonte; 

11.4. Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca do presente Edital somente 

serão aceitas se efetuadas por escrito, dirigidas à SMPU, mediante protocolo.  

11.5. As consultas porventura encaminhadas à SMPU serão respondidas e levadas ao 

conhecimento público, sem identificação do consulente, por meio de publicação no DOM.  

11.6. Os casos omissos, regulamentações e eventuais dúvidas surgidas quanto a este Edital 

serão conduzidos à avaliação da Secretária Municipal de Política Urbana. 

11.7. A Secretaria Municipal de Política Urbana poderá, a qualquer tempo, revogar o 

presente processo de seleção por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente, ou anulá–la na hipótese de comprovada ilegalidade, nos termos do art. 49 da 

Lei Federal nº 8.666/93, sem que caiba aos interessados qualquer indenização, reembolso 

ou compensação, por meio de ato administrativo devidamente fundamentado. 

11.8. São anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

- ANEXO I: Croqui dos pontos em que poderá ser exercida a atividade comercial em 

logradouro e localização dos respectivos sanitários públicos correspondentes à obrigação 

acessória à obtenção do DML 

- ANEXO II: Requerimento de Credenciamento. 

- ANEXO III – Diretrizes para o Desenvolvimento de Projeto de Veículos de Tração Humana 

 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2018. 

 

 

Maria Fernandes Caldas 
Secretária Municipal de Política Urbana 
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ANEXO I 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 076/2018 

 

Croqui dos pontos em que poderá ser exercida a atividade comercial em logradouro 

e localização dos respectivos sanitários públicos  

A)PONTO 1: MIRANTE BEM-TE-VI: AV. OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA EM FRENTE AO 

NÚMERO 5480 
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ANEXO I 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 076/2018 

 

Croqui dos pontos em que poderá ser exercida a atividade comercial em logradouro 

e localização dos respectivos sanitários públicos  

 

 

B) PONTO 2: MIRANTE SABIÁ: AV. OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA EM FRENTE AO 

NÚMERO 11720 
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ANEXO I 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 076/2018 

 

Croqui dos pontos em que poderá ser exercida a atividade comercial em logradouro 

e localização dos respectivos sanitários públicos  

 

C) PONTO 3: MIRANTE DA GRAÇA: AV. OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA EM 

FRENTE AO NÚMERO 14050 
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ANEXO I 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 076/2018 

 

Croqui dos pontos em que poderá ser exercida a atividade comercial em logradouro 

e localização dos respectivos sanitários públicos  

 

D) PONTO 4: MIRANTE BIGUÁ: AV. OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA EM FRENTE AO 

NÚMERO 15800 
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ANEXO II 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 076/2018 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

(Nome completo sem abreviações), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da 

CI .............., inscrito no CPF sob o nº ..............................................., , residente na 

..........................................................................Bairro ............................, município de Belo Horizonte, 

telefone fixo nº ......................, telefone celular nº ...................................., e-mail 

....................................................................., confirma o interesse em aderir, como candidato, ao 

Edital SMPU nº 076/2018, com o objetivo de se credenciar à obtenção de licenciamento para 

exercício de atividade comercial em logradouro público em veículo de tração humana na Orla da 

Lagoa da Pampulha, e declara sob as penas da lei, que: 

i) conhece e aceita as condições da legislação do Município de Belo Horizonte, bem como 

do presente Edital; 

ii) ter ciência de que o documento de licença é específico para a atividade e o ponto 

específico para o qual se credencia, nos termos do art. 123, da Lei nº 8.616/03; 

iii) ter ciência de que poderá ser titular de apenas um DML, nos termos do §2º, do art. 123, 

da Lei nº 8.616/03; 

iv) ter ciência de que o licenciamento é personalíssimo, transferível apenas nas hipóteses 

expressamente admitidas pelo art. 125, da Lei 8.616/03 e que é permitida a atuação auxiliar de um 

preposto na forma do art. 123, §3º, do Código de Posturas. 

v) ter ciência de que constitui obrigação acessória à obtenção do DML no ponto de interesse 

a concomitante manutenção e gestão ininterrupta do sanitário público existente no mesmo local, 

podendo cobrar pelo seu uso, na forma do disposto em ato administrativo referido no 3.1.1. do Edital 

SMPU nº 076/2018. 

 vi) não possui débitos perante a Fazenda Municipal (o interessado pode verificar sua 

situação perante o Município por meio de expedição de Certidão Negativa de Débito, expedida pela 

Fazenda Municipal de Belo Horizonte, relativamente a tributos mobiliários e imobiliários, que pode 

ser obtida gratuitamente pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte no link: 

http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/). 

vii) manifesta sua opção expressa pelo ponto nº __________ previstos no ANEXO I deste 

Edital, na FASE 1 deste Edital 

                                 Belo Horizonte, 30 de outubro de 2018 

                                                 ASSINATURA 
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ANEXO III – DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE VEÍCULOS 

DE TRAÇÃO HUMANA 

Poderão ser utilizados veículos de tração humana para a comercialização de alimentos em 

logradouro público, devendo ser projetados com harmonia estética e baixo impacto na 

paisagem, observando a sequência de diretrizes descritas neste documento. Tais diretrizes 

constituem um padrão necessário para a inclusão de um projeto qualificado na paisagem 

tombada.  

O modelo proposto deverá atender às disposições da Lei nº 8616/03 e será submetido à 

análise do Executivo, que poderá solicitar alterações para torná-lo mais adequado. Além 

disso, o Executivo poderá eventualmente elaborar um modelo específico para cada 

veículo, em consonância com as características de cada modalidade de comércio. 

Dessa forma, o projeto do mobiliário deverá atender às seguintes diretrizes: 

 Área máxima de 1,5m² e dimensão mínima de 0,80m; 

 Deve haver cobertura com projeção horizontal máxima de 2,5 m² - é vedada a 

adaptação de toldo ou qualquer outro elemento externo ao veículo, além dos aqui 

definidos, ainda que removível, bem como a colocação de qualquer objeto ou 

equipamento sobre o passeio; 

 A altura máxima deverá ser de 2,20m (com a cobertura) em relação ao nível do 

passeio. É necessário que o mobiliário tenha permeabilidade visual em sua 

extensão vertical; 

 Deve possuir recipiente adequado à coleta de resíduos; 

 Deve possuir extintor de incêndio apropriado, no caso de utilização de substância 

inflamável no preparo dos produtos a serem comercializados; 

 Prever espaço para brasão da PBH, com largura de 0,15 m; 

 O veículo não poderá apresentar expansão ou acréscimo de qualquer espécie, 

vedada a exposição de mercadoria em suas partes externas; 

 É vedado o uso de elementos basculantes, pivotantes ou retráteis que se projetem 

no todo ou em parte para além do perímetro determinado do mobiliário; 
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 O mobiliário deverá possuir solução que permita seu deslocamento, quando for 

necessário; 

 Considerando a localização do mobiliário prevista na licença, poderá ser prevista 

área para mesas e cadeiras ou bancos, devidamente licenciada pelo Executivo. 

 O mobiliário deverá ter iluminação própria e para a área licenciada para mesas e 

cadeiras, caso houver. 

 

 

 

 


