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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº 005/2020 

 
Processo nº 01-088.892/20-24 
 
OBJETO: CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, a ser beneficiada  com a 
outorga onerosa de Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU para a ocupação / construção / 
reforma e/ou readequação de áreas e edificações públicas destinadas ao desenvolvimento do Programa 
ABasteCer, com a aplicação de recursos próprios do/a participante declarado/a vencedor/a e sem ônus 
para a PBH, e para a exploração de comércio varejista de produtos hortifrutigranjeiros, produtos 
minimamente processados e processados, de origem vegetal e/ou animal, produtos da cesta básica, 
produtos de higiene e limpeza e/ou daqueles de oferta obrigatória e permanente, que compõem o mix 
de produtos sujeitos à fixação de preço máximo, conforme especificações contidas neste Edital. 
 
PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: Os interessados poderão tomar conhecimento integral do 
conteúdo deste Edital e esclarecer dúvidas em sessão pública online que ocorrerá no dia 07/10/2021 às 
14:30 horas. 
O interessado(a) poderá acompanhar a sessão pública de esclarecimentos sobre o edital, de forma 
virtual, através do endereço eletrônico: 
  
https://meet.google.com/nss-aznt-qfz   
 

PRAZO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: O prazo de entrega dos envelopes será do dia 11/10/2021 ao 

dia 05/11/2021, das 8:00 às 17:00 horas - seguindo as orientações sanitárias estabelecidas. 

 
LOCAL: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania / Gerência de 

Licitações e Contratos - GELIC - ASAC, Av. Afonso Pena, nº 342, 5º andar, Bairro Centro, Belo 

Horizonte/MG. 

 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: As consultas para esclarecimento de dúvidas poderão ser apresentadas 
em sessão pública online, a ser convocada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania - SMASAC, por meio de publicação no Diário Oficial do Município - DOM, e que 
ocorrerá em dia útil, até 15 (quinze) dias após a publicação do Chamamento, ou formuladas, apresentadas 
por escrito e protocoladas na Gerência de Apoio ao Abastecimento e Comercialização – GABAC, na Av. 
Afonso Pena, nº 342, 4º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, Tel: (31) 3277-4338, ou encaminhadas para o 
e-mail geasc@pbh.gov.br. 
  
SESSÕES PÚBLICAS DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Seguindo os protocolos sanitários estabelecidos. 
  
Para as unidades comerciais do Tipo 1 e Tipo 2 – A sessão presencial de abertura dos envelopes será no 
dia 10/11/2021 às 09:00 h, no auditório “LIBERDADE”, endereço: Av. Afonso Pena, nº 342, térreo, Centro, 
Belo Horizonte/MG. 
  

https://meet.google.com/nss-aznt-qfz
mailto:geasc@pbh.gov.br
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Para as unidades comerciais do Tipo 3 e Tipo 4 – A sessão presencial de abertura dos envelopes será no 
dia 11/11/2021 às 09:00 h, no auditório “LIBERDADE”, endereço: Av. Afonso Pena, nº 342, térreo, Centro, 
Belo Horizonte/MG. 
  
DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS PARA A SESSÃO PRESENCIAL 
  
A comissão de licitação assegurará o cumprimento das medidas de prevenção da COVID-19, tais como: A 
vedação, na sessão presencial, de representantes das empresas e de agentes de compras com 
temperatura corporal acima de 37,8°C e sem o uso de máscaras protegendo nariz e a boca; 
disponibilização de álcool gel (70° INPM) para a higienização das mãos; organização do recinto com 
afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes; intensificação da 
higienização das áreas de acesso à sala onde a sessão ocorrerá, além de higienização do próprio recinto, 
com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores 
etc.); dentre outras medidas de proteção cabíveis. 
  
A comissão especial de licitações reserva-se o direito de realizar quaisquer publicações posteriores em até 
02 (dois) dias úteis de antecedência da sessão presencial, quanto ao cumprimento detalhado dos 
protocolos sanitários de prevenção. 
 

SITE PARA CONSULTA DO EDITAL: www.pbh.gov.br 
 
1. DO PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC, torna público para conhecimento de todos, que realizará 
processo de credenciamento, habilitação e seleção, destinados a beneficiar PESSOAS JURÍDICAS  com 
a outorga onerosa de Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU para a ocupação / construção 
/ reforma e/ou readequação de áreas e edificações públicas destinadas ao desenvolvimento do 
Programa ABasteCer, com a aplicação de recursos próprios do/a participante declarado/a vencedor/a 
e sem ônus para a PBH, para a exploração de comércio varejista de produtos hortifrutigranjeiros, 
produtos minimamente processados e processados, de origem vegetal e/ou animal, produtos da 
cesta básica, produtos de higiene e limpeza e/ou daqueles de oferta obrigatória e permanente, que 
compõem o mix de produtos sujeitos à fixação de preço máximo, conforme as condições e critérios 
especificados a seguir.  

 
1.2. O presente procedimento encontra-se em conformidade com os princípios e normas contidos: 
 

● Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  
● Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  
● Constituição do Estado de Minas Gerais; 
● Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 
● Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006; 
● Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006; 
● Decreto Federal nº 7.272; 
● Lei Federal no 11.326, de 24 de julho de 2006; 

http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/
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● Lei Federal no 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 
● Lei Municipal nº 9.527, de 31 de janeiro de 2008; 
● Lei Municipal nº 9.725, de 15 de julho de 2009; 
● Lei Municipal Nº 11.181, de 8 de agosto de 2019; 
● Lei Municipal nº 8.616, de 14 de julho de 2003; 
● Lei Ordinária Municipal 11.129/2018; 
● Decreto Municipal nº 14.060, de 06 de agosto de 2010; 
● Decreto Municipal nº 15.508 de 20 de março de 2014; 
● Decreto Municipal nº 16.535, de 30 de dezembro de 2016; 
● Decreto Municipal nº 17.062, de 11 de fevereiro de 2019; 
● Portaria SMASAC N° 110/2020. 

 
 
1.3. O Edital poderá ser adquirido junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar 

e Cidadania - SMASAC do Município de Belo Horizonte, na Gerência de Licitações e Contratos - GELIC, 
situada na Av. Afonso Pena, nº 342, 5º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, no horário de 09:00 às 
17:00 horas, mediante pagamento de guia a ser fornecida pelo órgão, no valor de R$ 18,70 (dezoito 
reais e setenta centavos), ou gratuitamente pelo site da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
(www.pbh.gov.br). 

1.4. Os envelopes contendo “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” e “PROPOSTAS COMERCIAL E 
TÉCNICA” deverão ser entregues na Gerência de Licitações e Contratos - GELIC, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC do Município de Belo 
Horizonte, situada na Av. Afonso Pena, nº 342, 5º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, no horário de 
09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas, entre o dia ___/___/2021 e o dia ___/___/2021. 

 
2. DO OBJETO  
 
2.1. Constitui objeto deste edital, nos termos do art. 121, c/c art. 164 e seguintes, todos da Lei nº 8.616/03, 

o credenciamento, a habilitação e a seleção de PESSOAS JURÍDICAS a ser beneficiada com a outorga 
onerosa de Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU para a ocupação / construção / reforma 
e/ou readequação de áreas e edificações públicas destinadas ao desenvolvimento do Programa 
ABasteCer, com a aplicação de recursos próprios do/a participante declarado/a vencedor/a e sem 
ônus para a PBH, para a exploração de comércio varejista de produtos hortifrutigranjeiros, produtos 
minimamente processados e processados, de origem vegetal e/ou animal, produtos da cesta básica, 
produtos de higiene e limpeza e/ou daqueles de oferta obrigatória e permanente, que compõem o 
mix de produtos sujeitos à fixação de preço máximo. 

 
2.1.1. Para os fins previstos neste edital, considera-se1: 
 

                                                           
1 Termos definidos pelo Art. 2° da INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SMPS/SMAAB Nº 110/2020, de 17 de 

outubro de 2020. 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2018/1113/11129/lei-ordinaria-n-11129-2018-altera-a-lei-n-7031-96-que-dispoe-sobre-a-normatizacao-complementar-dos-procedimentos-relativos-a-saude-pelo-codigo-sanitario-municipal-e-da-outras-providencias?q=vigil%E2ncia%20sanit%E1ria
http://www.pbh.gov.br/
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I - PROGRAMA ABASTECER: Programa que integra as ações de Segurança Alimentar do Município 
de Belo Horizonte, instituídas pela Lei Municipal nº 5.181/88, e tem como objetivos a regulação do 
mercado e a elevação dos níveis nutricionais da população, por meio da oferta regular e 
permanente de produtos de primeira necessidade (produtos naturais, hortifrutigranjeiros, café, 
cereais, biscoitos, doces, laticínios, carnes, embutidos, produtos de higiene e limpeza e outros 
componentes da cesta básica) aos consumidores, a preços baixos, principalmente 
hortifrutigranjeiros, dentro das normas e regulamentos determinados pela Subsecretaria de 
Segurança Alimentar e Nutricional e Cidadania nos quesitos de controle de preços, qualidade dos 
alimentos, condições sanitárias, de postura e de manutenção regular e permanente dos 
equipamentos. 
 
II - PRODUTOS DE VAREJO: produtos hortifrutigranjeiros e outros que compõem a cesta básica, de 
oferta facultativa pelas/os permissionárias/os, não sujeitos à fixação de preço máximo de 
referência para comercialização ao público. 
 
III - ALIMENTOS IN NATURA OU MINIMAMENTE PROCESSADOS: Alimentos in natura são obtidos 
diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. 
Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos 
a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, 
moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares 
que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento 
original. 
 
IV - ALIMENTOS PROCESSADOS: Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição 
de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis 
e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos 
como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou 
acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente 
processados.  

 
V - ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS: Alimentos ultraprocessados são formulações industriais 
feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, 
açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido 
modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e 
carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar 
os produtos de propriedades sensoriais atraentes). Técnicas de manufatura incluem extrusão, 
moldagem, e pré-processamento por fritura ou cozimento.  
 
VI - MIX: um conjunto mínimo de 16 produtos composto pelos três grupos alimentares: hortaliças, 
frutas e proteico, denominado MIX, a serem comercializados a preço controlado nas unidades do 
Programa ABasteCer, cuja oferta é obrigatória e permanente, pelas/os permissionárias/os dos 
equipamentos Sacolões. 
 
VII - PERMISSIONÁRIAS/OS: Pessoas jurídicas, selecionadas através de licitação pública, que 
ocupam as unidades comerciais, estabelecidas previamente, para o desenvolvimento do Programa 
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ABasteCer, denominados Sacolões e Sacolinhas, mediante pagamento de preço público por área 
ocupada e sua manutenção com recursos próprios, e que se obrigam a obedecer aos critérios e 
normas definidos pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e Cidadania com relação 
ao preço, classificação, variedade, qualidade e higiene dos produtos oferecidos à população. 
 
VIII - SACOLÃO: Unidade comercial do Programa ABasteCer, com vistas à exploração de comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros, dentre estes, o MIX de fornecimento obrigatório a preço 
controlado e que, no caso de não possuir Sacolinha anexa, poderá ofertar os produtos autorizados 
à mesma. 
 
IX - SACOLINHAS: unidade comercial do Programa ABasteCer, com vistas à exploração de comércio 
varejista de produtos minimamente e/ou processados, de origem vegetal e/ou animal, produtos de 
higiene e limpeza e componentes da cesta básica. 
 
X - TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO – TPRU2: ato negocial unilateral, discricionário, 
precário, remunerado, de tempo determinado e com demais condições estabelecidas em termo 
próprio, através do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado 
bem público, podendo ser modificável e revogável unilateralmente pelo Executivo Municipal, 
quando o interesse público o exigir. 
 
XI - ÁREA PÚBLICA: são bens públicos dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades3. 
 
XII - EDIFICAÇÃO PÚBLICA: aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e 
indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral.4 
 
XIII - MOBILIÁRIO URBANO: mobiliário urbano é o equipamento de uso coletivo instalado em 
logradouro público com o fim de atender a uma utilidade ou a um conforto públicos.5  
 
XIV - PLANO DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL (PTO):  Plano a ser apresentado pela participante 
declarada vencedora, que deverá tratar do funcionamento da unidade comercial enquanto 
acontecem obras de reforma ou de adequação (quando for o caso). 
 
XV - MEMORIAL DESCRITIVO: documento que contém, em detalhes, o escopo de todas as 
intervenções propostas para reforma da edificação ou para uma nova construção, tais como: os 
elementos da edificação; a especificação das técnicas e dos elementos construtivos, dos materiais 
de construção e de acabamento; estratégias para instalação e/ou reforma de partes elétricas, 

                                                           
2 Fonte: 
https://jus.com.br/artigos/9157/permissao-de-uso-de-bem-publico-nao-se-sujeita-a-licitacao-por-ser-precaria-
e-se-inserir-no-poder-discricionario-da-administracao-
publica#:~:text=Em%20igual%20sentido%2C%20Hely%20Lopes,individual%20de%20determinado%20bem%2
0p%C3%BAblico.  
3 Referência: Código Civil 
4 Referência: Decreto Federal 5296/2004, que trata da acessibilidade. 
5 Referência: Código de Posturas, Lei municipal 8616/03. 

 

https://jus.com.br/artigos/9157/permissao-de-uso-de-bem-publico-nao-se-sujeita-a-licitacao-por-ser-precaria-e-se-inserir-no-poder-discricionario-da-administracao-publica#:~:text=Em%20igual%20sentido%2C%20Hely%20Lopes,individual%20de%20determinado%20bem%20p%C3%BAblico.
https://jus.com.br/artigos/9157/permissao-de-uso-de-bem-publico-nao-se-sujeita-a-licitacao-por-ser-precaria-e-se-inserir-no-poder-discricionario-da-administracao-publica#:~:text=Em%20igual%20sentido%2C%20Hely%20Lopes,individual%20de%20determinado%20bem%20p%C3%BAblico.
https://jus.com.br/artigos/9157/permissao-de-uso-de-bem-publico-nao-se-sujeita-a-licitacao-por-ser-precaria-e-se-inserir-no-poder-discricionario-da-administracao-publica#:~:text=Em%20igual%20sentido%2C%20Hely%20Lopes,individual%20de%20determinado%20bem%20p%C3%BAblico.
https://jus.com.br/artigos/9157/permissao-de-uso-de-bem-publico-nao-se-sujeita-a-licitacao-por-ser-precaria-e-se-inserir-no-poder-discricionario-da-administracao-publica#:~:text=Em%20igual%20sentido%2C%20Hely%20Lopes,individual%20de%20determinado%20bem%20p%C3%BAblico.
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hidráulicas, coberturas; indicação dos novos equipamentos e das técnicas para recuperação 
daqueles a serem restaurados, entre outros.    
 
XVI - ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO: documento que deve conter informações técnicas relativas 
à edificação (ambientes interiores e exteriores), a todos os elementos da edificação e a seus 
componentes construtivos considerados relevantes. Deve conter também desenhos (planta geral 
de implantação, planta de terraplanagem (quando for o caso), cortes de terraplanagem (quando 
for o caso), plantas de pavimento, plantas das coberturas, cortes (longitudinais e transversais), 
elevações (fachadas) e detalhes (de elementos da edificação e de seus componentes construtivos). 

    
2.1.2 Ficam também definidas neste Edital, os seguintes tipos de Unidade Comercial:  

 

Tipo 
Nome da Unidade 

Comercial 
Definição 

1 
SACOLÃO SEM ANEXO 

(SACOLINHA/S) 

Unidade comercial do Programa ABasteCer, com vistas à 
exploração de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 
dentre estes, o MIX de fornecimento obrigatório a preço 
controlado e que não possui unidade comercial Sacolinha 
anexa.  

2 
SACOLÃO COM ANEXO 

(SACOLINHA/S) 

Unidade comercial do Programa ABasteCer, com vistas à 
exploração de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 
dentre estes, o MIX de fornecimento obrigatório a preço 
controlado que possui unidade comercial Sacolinha anexa e 
que, portanto, pode ofertar produtos autorizados a esta. 

3 SACOLINHAS 

Unidade comercial do Programa ABasteCer, com vistas à 
exploração de comércio varejista de produtos minimamente 
processados e processados, origem vegetal e/ou animal, 
produtos de higiene e limpeza e produtos componentes da 
cesta básica. É vedada a comercialização de 
ultraprocessados. 

4 UNIDADE A EDIFICAR 
Unidade comercial do Programa ABasteCer, do tipo Sacolão, 
a ser edificada em área pública, podendo ter ou não unidade 
comercial Sacolinha, anexa. 

 
2.1.3. As áreas, edificações e mobiliário urbano públicos, em que consistem as unidades comerciais 

destinadas ao desenvolvimento do Programa ABasteCer e mencionadas no subitem 2.1., 
totalizam, segundo cada tipo, em 10 UNIDADES COMERCIAIS TIPO 1 - SACOLÃO SEM ANEXO, 
09 UNIDADES COMERCIAIS TIPO 2 - SACOLÃO COM ANEXO, 13 UNIDADES COMERCIAIS TIPO 
3 - SACOLINHA e 01 UNIDADE COMERCIAL TIPO 4 - UNIDADE A EDIFICAR, que estão 
distribuídas em lotes da seguinte forma: 
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 UNIDADES COMERCIAIS TIPO 1 - SACOLÃO SEM ANEXO 
 

Nº 
da 

unid. 
Regional Bairro 

Endereço da Área / Edificação Pública / 
Mobiliário Urbano 

Tipo de Unidade 
Comercial 

Área m² 

1 Barreiro 
Barreiro de 

Cima 
Praça José Verano da Silva, 17  Sacolão SEM anexo (1) 301,87 

2 
Centro-

Sul 
Santa Lúcia Av. Arthur Bernardes, 3970 Sacolão SEM anexo (1) 363,85 

3 Leste 
Alto Vera 

Cruz 
Rua Fernão Dias, 380 Sacolão SEM anexo (1) 109,0 

4 Leste Saudade Rua Demergina Maria de Jesus, 21 Sacolão SEM anexo (1) 220,90 

5 Nordeste Goiânia Rua Manoel Tavares de Abreu, 08 Sacolão SEM anexo (1) 161,65 

6 Nordeste Lagoinha Rua Formiga, 140 Sacolão SEM anexo (1) 373 

7 Noroeste Pindorama Av. Jacareí, 600 Sacolão SEM anexo (1) 327,68 

8 Pampulha 
Santa 

Terezinha Av. Heráclito Mourão de Miranda, 3250 
Sacolão SEM anexo (1) 324 

9 
Venda 
Nova 

Céu Azul 
Rua Maria Gertrudes, 644 com Luiz 
Cantagalle 

Sacolão SEM anexo (1) 511,2 

10 
Venda 
Nova 

Letícia Av. Padre Pedro Pinto, 3223 Sacolão SEM anexo (1) 316,24 

TOTAL DE UNIDADES COMERCIAIS TIPO 1 - SACOLÃO SEM ANEXO 10 

 
UNIDADES COMERCIAIS TIPO 2 - SACOLÃO COM ANEXO 
 

Nº 
da 

unid. 
Regional Bairro 

Endereço da Área / Edificação Pública / 
Mobiliário Urbano 

Tipo de Unidade 
Comercial 

Área m² 

11 Centro-Sul 
Santa 

Efigênia 
Av. Bernardo Monteiro, 756 Sacolão COM anexo (2)  122,1 

12 Leste Horto 
Rua Cap. Bragança, 05 com av. Silviano 
Brandão 

Sacolão COM anexo (2) 361 

13 Leste Paraíso 
Av. dos Andradas, 3560 c / Av. Mem de 
Sá 

Sacolão COM anexo (2) 438,3 

14 Noroeste Caiçara Av. Antônio Peixoto Guimarães, 219 Sacolão COM anexo (2) 245,52 

15 Norte Guarani Av. Saramenha, 03 c/ com Cristiano Sacolão COM anexo (2) 971,55 
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Machado6 

16 Oeste Betânia Av. Úrsula Paulino, 2060 Sacolão COM anexo (2) 232,84 

17 Oeste Nova Cintra Av. Padre José Maurício, 311 Sacolão COM anexo (2) 139,85 

18 Pampulha Urca Rua Expedicionário Paulo de Souza, 101 Sacolão COM anexo (2) 419,4 

19 
Venda 
Nova 

Serra Verde Av. Leontino Francisco Alves, 586 Sacolão COM anexo (2) 297,5 

TOTAL DE UNIDADES COMERCIAIS TIPO 2 - SACOLÃO COM ANEXO 09 

 
UNIDADES COMERCIAIS TIPO 3 – SACOLINHAS 
 

Nº 
da 

unid. 
Regional Bairro Endereço da Área / Edificação Pública 

Tipo de Unidade 
Comercial 

Área m² 

20 Centro-Sul 
Santa 

Efigênia 
Av. Bernardo Monteiro, 756-A Sacolinha (3) 29,53 

21 Leste Horto 
Rua Cap. Bragança, 05-A, com av. 
Silviano Brandão 

Sacolinha (3) 29 

22 Leste Paraíso 
Av. dos Andradas, 3560-A c / Av. Mem 
de Sá 

Sacolinha (3) 27,10 

23 Noroeste Caiçara Av. Antônio Peixoto Guimarães, 219-A Sacolinha (3) 53,31 

24 Noroeste Caiçara Av. Antônio Peixoto Guimarães, 219-B Sacolinha (3) 76,69 

25 Noroeste Caiçara Av. Antônio Peixoto Guimarães, 219-C Sacolinha (3) 75,04 

26 Norte Guarani 
Av. Saramenha, 02-A com Cristiano 
Machado 

Sacolinha (3) 151 

27 Oeste Nova Cintra Av. Padre José Maurício, 311 Sacolinha (3) 40,75 

28 Pampulha Urca 
Rua Expedicionário Paulo de Souza, 
101- A 

Sacolinha (3) 25,90 

29 
Venda 
Nova 

Serra Verde Av. Leontino Francisco Alves, 586 - A Sacolinha (3) 32,00 

30 
Venda 
Nova 

Serra Verde Av. Leontino Francisco Alves, 586 - B Sacolinha (3) 16,00 

31 
Venda 
Nova 

Serra Verde Av. Leontino Francisco Alves, 586 - C Sacolinha (3) 16,00 

                                                           
6 A Emissão do TPRU e autorização de início das atividades do Sacolão da rua Saramenha, estão condicionadas ao 

período de finalização da obra do centro de saúde Floramar. 
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32 
Venda 
Nova 

Serra Verde Av. Leontino Francisco Alves, 586 - D Sacolinha (3) 16,00 

TOTAL DE UNIDADES COMERCIAIS TIPO 3 – SACOLINHA                                              13 

 
UNIDADE COMERCIAL TIPO 4 - UNIDADE A EDIFICAR 
 

Nº 
da 

Unid 
Regional Bairro Endereço da Área / Edificação Pública 

Tipo de Unidade 
Comercial 

Área m² 

33 Oeste 
Jardim 

América 

Rua Tibiriçá esquina com Rua Industrial 
José Costa, Bairro Jardim América, Lote 
001 e 002 do quarteirão 040A código 

planta 067002J (ZEIS – Zona de Especial 
Interesse Social) conforme Leis 7.166/96, 

8.137/00 e 9.959/10. 

Unidade a edificar (4) 645,50 

TOTAL DE UNIDADE COMERCIAL TIPO 4 - UNIDADE A EDIFICAR                                                                    01 

 
2.2. As descrições relativas de cada espaço, endereços, dimensões das áreas/edificações/mobiliário 

urbano, preço público mensal por m², valores do m² por Regional e tipos de produtos a serem 
comercializados, constam dos ANEXOS 1,2 e 3 deste Edital. 

2.3 Os interessados poderão tomar conhecimento integral do conteúdo deste Edital e esclarecer dúvidas 
em sessão pública online, que ocorrerá às ___:___ horas, no dia ____/____/____ (a definir, contando 
até 15 (quinze) dias após publicação do Chamamento, ou formuladas, apresentadas por escrito e 
protocoladas na Gerência de Apoio ao Abastecimento e Comercialização – GABAC, na Av. Afonso 
Pena, nº 342, 4º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, Tel: (31) 3277-4338, ou encaminhadas para o e-
mail geasc@pbh.gov.br .  

 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1 Instruções Iniciais: 
 

3.1.1 Os interessados em participar do certame poderão, ao seu critério, realizar visita técnica ao(s) 
local(ais) previsto(s) no presente edital, listado(s) no Anexo 1; 

 
3.1.1.1. Para cada unidade comercial de interesse, dos Tipos 1,2,3 e/ou 4, a participante deverá 

preencher a Declaração de Visita Técnica ou o Termo de Opção por não realizar Visita 

Técnica (Anexo 4); 

  

3.1.1.2. Caso a(s) unidade(s) comercial(ais) de interesse seja(m) a(s) do(s) Tipo(s) 1,2 e/ou 3, 

além do anexo 4 mencionado no item 3.1.1.1, a participante deverá preencher 

também o Checklist (Anexo 5), mediante observação da necessidade ou não de 
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realização de intervenções, para fins de atendimento das diretrizes arquitetônico-

construtivas obrigatórias para reforma e/ou adequação. 

  

3.1.1.3. Caso a unidade comercial de interesse seja a do Tipo 4, além do anexo 4, mencionado 

no item 3.1.1.1, a participante deverá preencher também o Checklist (Anexo 6), para 

fins de atendimento das diretrizes arquitetônico-construtivas obrigatórias. 

  

3.1.2. Os participantes deverão ter conhecimento integral dos locais, das diretrizes obrigatórias para 
obras/reformas/adequações, dos recursos e serviços necessários à ocupação da(s) 
área(s)/edificação(ões) pública(s), quanto à execução das atividades de permissionária/o na(s) 
unidade(s) do Programa Abastecer, bem como de toda a legislação pertinente, especialmente 
as que disciplinam a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Edificações, Código de Posturas 
e o Código Sanitário - todas do Município de Belo Horizonte/MG -, sendo o custo resultante 
destas atividades de única e exclusiva responsabilidade dos participantes vencedores. 

 
3.1.3. As unidades comerciais do Programa ABasteCer serão construídas, reformadas, readequadas 

e/ou estruturadas por meio de intervenções que atendam às diretrizes arquitetônico-
construtivas obrigatórias apresentadas nos Anexos 5 e 6, às expensas das pessoas jurídicas 
selecionadas através deste Edital que, no exercício de sua atividade comercial, deverão ofertar 
os produtos constantes do Anexo 3 e apresentados na Proposta Comercial (Anexo 13). 

 
3.1.3.1 Para as unidades comerciais localizadas na Av. Bernardo Monteiro, Bairro Santa 

Efigênia (“Unidade Comercial Tipo 2 / Lote 2 / Item 1- Sacolão com anexo” e “Unidade 
Comercial Tipo 3 / Lote  / Item 1- Sacolinha”), qualquer proposta de reforma e 
adequação deverá ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH de modo a garantir 
uma inserção mais harmoniosa no Conjunto Urbano protegido, dado que tais unidades 
estão localizadas em área tombada - Conjunto Urbano Avenidas Carandaí, Alfredo 
Balena e Adjacências, bem como em conjunto paisagístico protegido dos Ficus e seu 
agenciamento da Avenida Bernardo Monteiro. 

 
3.2. Condições de Participação:  
 

3.2.1. Poderão participar deste Edital Empresas Privadas e Cooperativas da Agricultura Familiar, 
ambas regularmente constituídas; 

 
3.2.2. A participação no presente Chamamento importa irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, notadamente das condições gerais e particulares de 
seu objeto, não se admitindo qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da 
formulação da proposta e do integral cumprimento do Termo de Permissão Remunerada de 
Uso (TPRU), após a assinatura da declaração prevista no Anexo 9. 

 
3.2.3. Estará impedida de participar de qualquer fase do Chamamento a pessoa jurídica que: 
 



                                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 
 

                        GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Chamamento Público nº 005/2020 - ABasteCer                                                                                           Página 11 de 86 
 

 

a) tenha sido considerada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta - federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 
b) por seu inadimplemento deu causa à rescisão de contrato firmado com a Administração.  
c) esteja suspensa/impedida de licitar e contratar com a Administração ou que estejam em 
situação de inadimplência contratual (parcial ou total). 
d) seja identificada como consórcio, sociedade anônima ou de capital estrangeiro; 
e) tenha como integrante de seu quadro societário, pessoa a que se refere o art. 42, da Lei 
Orgânica do Município de Belo Horizonte - LOBH. 
f) se enquadrem nas demais hipóteses de impedimento estabelecidas na legislação vigente. 

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

posteriori, o participante será inabilitado, desclassificado, ou terá extinta a permissão 
remunerada de uso outorgada pela Administração, ficando ainda incursa, dependendo do 
caso, juntamente com seus representantes, nas sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

 
3.2.5 As participantes poderão credenciar representantes, nos termos do item 4, para participarem 

das sessões e atuarem em todas as fases do certame, rubricando documentos, assinando as 
atas, manifestando-se por escrito ou oralmente, interpondo e desistindo de recursos e, ainda, 
praticando quaisquer outros atos pertinentes. 

 
3.2.6. As participantes se obrigam, para todos os fins de direito, por todos os atos praticados pelos 

seus representantes devidamente constituídos. 
 
3.2.7. O processo de outorga onerosa do objeto do presente certame será realizado por meio de 04 

(quatro) etapas distintas e subsequentes, conforme o seguinte: 
 

a) ETAPA I - Credenciamento de representante para participação no certame 
b) ETAPA II - Habilitação - Apresentação de Documentos e Propostas 
c) ETAPA III - Classificação e Seleção de Propostas  
d)  ETAPA IV - Formação de Cadastro de Reserva 

 
3.2.8. A Etapa II, apresentada na letra “b” do subitem 3.2.7, será realizada em sessão pública, 

podendo ser presenciada por qualquer pessoa. Só terá(ão) direito ao uso da palavra, a rubricar 
documentos, a interpor recursos e a firmar as atas lavradas, o(s) representante(s) legal(ais) 
da(s) participante(s). 

 
3.2.9. As participantes serão intimadas da designação da sessão constante no item 3.2.8, por meio 

de publicação no DOM – Diário Oficial do Município. 
 
4. ETAPA I – CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
4.1. O credenciamento de representantes será realizado mediante a entrega dos documentos 

mencionados nos itens 4.2 e 4.3, no início das sessões de abertura de envelopes, cujas datas, horários 
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e locais serão publicadas em portaria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania - SMASAC, no DOM – Diário Oficial do Município. 

 
4.2. A pessoa representante deverá apresentar carteira de identidade ou documento equivalente e ainda: 
 

4.2.1. Se Representante Legal, apresentar o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
constitutivo de registro comercial em vigor e da última alteração, registrado na Junta 
Comercial, onde constem expressamente poderes de representação para exercer direitos e 
assumir obrigações. 

 
4.2.2. Se Procurador/a, apresentar Procuração por instrumento particular ou público, com firma 

reconhecida da/o outorgante, na qual constem poderes específicos do Procurador, para 
assinar documentos, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame. 

 
4.2.2.1. Na hipótese de Procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 

acompanhada do documento constitutivo da proponente ou de outro documento em 
que esteja expressa a capacidade / competência da/o outorgante para constituir 
mandatária/o. 

 
4.2.2.2. A Procuração indicada no subitem 4.2.2. será retida pela Comissão Especial de Seleção 

e juntada aos autos do processo. 
4.2.3. Os documentos exigidos nos subitens acima poderão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou ainda cópia simples acompanhada do original para 
autenticação por servidor/a do órgão licitante. 

 
4.3. Para fins de credenciamento de representante, poderá ser utilizado modelo constante no Anexo 7 

deste edital. 
 
4.4. A representante não poderá manifestar-se durante a sessão prevista no subitem 3.2.8 caso não 

apresente o instrumento comprobatório do credenciamento (modelo constante no Anexo 7). 
 
4.5. Será admitido apenas 01 (um/a) representante para cada participante credenciada no presente 

certame. Configurada outra situação, serão desconsideradas as procurações e/ou credenciamentos 
outorgados pelas participantes, permanecendo as mesmas sem representantes regularmente 
constituídas para aquele ato. 

 
5. ETAPA II – HABILITAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
 
5.1. A etapa de Habilitação consiste na apresentação 02 (dois) envelopes, com seus respectivos 

conteúdos, fechados e indevassáveis, que devem conter na parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 

 
a) Envelope Nº 1: 
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CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº 005/2020 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS 

RAZÃO SOCIAL: ................................................................................. 

CNPJ: ........................................................... 

TELEFONES: ......................................................... 

 

b)   Deverão constar do Envelope Nº 1 os documentos listados no subitem 5.4.1; 

 

c)  Envelope Nº 2: 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº 005/2020 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTAS  

UNIDADE DO PROGRAMA ABASTECER: ……………………………………………………………. 

RAZÃO SOCIAL: ................................................................................. 

CNPJ: ........................................................... 

TELEFONES: ......................................................... 

d) Deverão constar do Envelope Nº 2 - PROPOSTAS, obrigatoriamente a Proposta Comercial (anexo 13) e 
os documentos listados nos subitens 5.7.1 e 5.7.3 e, opcionalmente, a Proposta Técnica (anexo 14) e 
os documentos listados no subitem 5.7.4; 

 
5.2. Os envelopes entregues em local ou período diferentes não serão objeto de análise, não sendo 

permitida a participação de interessadas retardatárias. 
 
5.3. Após a entrega dos envelopes pelas interessadas, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos 

ou supressões. Os esclarecimentos, quando se fizerem necessários, serão apresentados durante a 
sessão pública de abertura dos envelopes e, desde que solicitados pela Comissão Especial de Seleção, 
constarão obrigatoriamente da respectiva ata deste ato público, e conforme mencionado no item 
“FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS”. 

 
5.4. Na fase de APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 
 

5.4.1. Será considerada habilitada a participante que apresentar todos os documentos relacionados 
abaixo, inseridos no Envelope nº 1 - DOCUMENTOS, protocolado, fechado e indevassável, e 
apresentado conforme estabelecido no item 5.1, alínea “a” deste edital, sob pena de 
inabilitação. 

 

I - Para Habilitação Jurídica: 
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a) Cópia autenticada de Cédula de Identidade expedida pelo setor público e do cartão do CPF/MF da/o(s) 

Sócia/o(s), no caso de empresa, ou da pessoa representante legal, no caso de cooperativa; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) 

referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 

consolidada, se houver, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (Junta 

Comercial). 

 
Em caso de Cooperativas da Agricultura Familiar acrescenta-se: 
 

d) Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) Jurídica; 

e) Cópia legível autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria; 

f) Relação nominal atualizada das/os dirigentes da PARTICIPANTE conforme o estatuto, com endereço, 

telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 

número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles. 

II - Para Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil para demonstrar que a organização da sociedade civil existe 

há, no mínimo, um ano com cadastro ativo; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas: 

 
c.1. Federal: compreendendo a Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Certidão da 

Dívida Ativa da União; 

c.2. Estadual: compreendendo a Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 

c.3. Municipal: compreendendo a Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e de Tributos 

Imobiliários do Município sede da empresa / da cooperativa. 

 
d) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
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demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (INSS e FGTS); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 

de certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n o 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
 

III- Para Qualificação Econômico-financeira  

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira da participante, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para 

o devido enquadramento: 

 

a.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a Demonstração Contábil do 

Resultado do Último Exercício Social, assim apresentados: (i) publicados em Diário Oficial; ou (ii) 

publicados em Jornal; ou (iii) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou registrado no órgão de registro 

equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou (iv) na forma de 

escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução Normativa da RFB nº 1.420 de 

19/12/2013 e suas alterações; 

a.2. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do Resultado 

do Último Exercício Social deverão estar assinadas por Contador/a ou por outra/o profissional 

equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
b) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitada a licitante que apresentar resultado igual 

ou maior que 1 (um) [≥1], em todos os índices aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LG = ≥1 

LC = Ativo Circulante LC = ≥1 
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        Passivo Circulante 

SG =                        Ativo Total________________      
         Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

SG = ≥1 

 
b.1. As participantes deverão apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo dos índices 

explicitados no item acima, assinado pelo/a responsável contábil da empresa, devidamente 

registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade). 

  
 c) Prova de possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor total do 

preço público estipulado para o período de 120 (cento e vinte) meses, correspondente à vigência do 

Termo de Permissão Remunerada de Uso (TPRU), por meio de cópia autenticada do contrato social 

devidamente registrado na Junta Comercial. 

 

c.1. Será levado em consideração para análise, o capital social reajustado até o mês de apresentação 

da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.  

 

d) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório do distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o 

caso, com data de pesquisa de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega dos 

documentos. 

 

IV- Para Qualificação Técnica 

a) Atestado(s) de Qualificação Técnica, conforme modelo no Anexo 15 emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a licitante exerceu atividade de comércio varejista dos 

produtos indicados no objeto deste Edital, de acordo com o tipo de unidade comercial para a qual 

apresentar Proposta Comercial;  

 
b) Os atestados(s) de qualificação técnica deverão contemplar: 
 

b.1. Descrição das atividades exercidas; 
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b.2. Período de vigência dos respectivos exercícios da atividade; 

b.3. Informação sobre a qualidade das atividades exercidas; 

b.4. Local, data de emissão, nome, cargo/função e a assinatura do/a responsável pela veracidade das 

informações. 

 
c) Não serão aceitos, para fins de comprovação da qualificação técnica da empresa/cooperativa na fase 

de Habilitação e para efeito de pontuação na fase de “Classificação e Seleção de Propostas”, atestados 

de qualificação técnica emitidos em nome de empresa/cooperativa do mesmo grupo econômico da 

proponente. Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico as empresas que tenham 

diretores, acionistas/cooperados (com mais de 5% de participação) ou representantes legais comuns 

e as que dependam econômica ou financeiramente de outra empresa/cooperativa ou a subsidiem e 

empresas/cooperativas sujeitas a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de 

conhecimento, governança e políticas corporativas. 

 
c.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) 

Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), ou 

outra informação que permita a devida identificação do emitente; 

c.2. O(s) atestado(s) de qualificação técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da empresa ou 

cooperativa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 

c.3. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de qualificação técnica emitido(s) pela própria licitante. 

 

5.5. As certidões deverão estar com data de validade vigente na data de abertura dos envelopes, sendo 
que, para aquelas que não constarem expressamente o prazo de validade, considerar-se-ão válidas 
até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua expedição. 

 
5.5.1.No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização 
da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.6. No caso de apresentação de cópias não autenticadas em sessão de abertura de envelopes, a 

participante deverá se fazer presente ou constituir representante para que possa apresentar os 
documentos originais para autenticação pela Comissão Especial de Seleção. Documentos emitidos 
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pela internet não precisarão ser autenticados, cabendo à Comissão Especial de Seleção conferir a 
autenticidade destes na própria internet. 

 
5.7. Na fase de APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: 
 

5.7.1. A participante deverá apresentar, obrigatoriamente, uma “PROPOSTA COMERCIAL” (Anexo 
13) e, a seu critério, uma “PROPOSTA TÉCNICA” (Anexo 14) para cada unidade comercial de 
seu interesse, devendo estar inseridas no Envelope nº 2 - PROPOSTAS protocolado, fechado 
e indevassável, apresentado conforme estabelecido no item 5.1, alínea “b” deste edital, e da 
seguinte forma: 

a) A PROPOSTA COMERCIAL e a PROPOSTA TÉCNICA deverão ser redigidas em língua 
portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos e entrelinhas, com todos os campos 
preenchidos e facilmente identificáveis, datadas e assinadas. 

b) As especificações deverão ser claras, completas e detalhadas para cada unidade de 
interesse, informando regional, bairro, endereço, metragem, valor e das 
atividades/produtos permitidos de acordo com os Anexos 1, 2 e 3 do presente edital. 

c)  o valor do preço público total (mês) a ser apresentado na PROPOSTA COMERCIAL SERÁ 
IGUAL ao preço público total (mês) apresentado no Anexo 1, que é estipulado pelo uso de 
áreas/edificações públicas / mobiliário urbano e tem variação regional, conforme 
apresentado no Anexo 2; 

5.7.2. Os valores por m²/mês constantes nas propostas das participantes selecionadas serão 
reajustados anualmente pelo índice fixado nos Decretos Municipais que regulamentam a 
cobrança de preços públicos. 

 
5.7.3. As participantes deverão ainda inserir, obrigatoriamente, no Envelope nº 2 - PROPOSTAS: 

a)  Anexo 4: Declaração de Visita Técnica ou Termo de Opção por não realizar Visita Técnica; 
b) Anexo 5: Checklist de Intervenções em atendimento às Diretrizes Arquitetônico-

Construtivas Obrigatórias para reforma e/ou adequação e/ou Anexo 6: Checklist de 
Intervenções em atendimento às Diretrizes Arquitetônicas-Construtivas Obrigatórias para 
nova edificação; 

c) Anexo 8: Declaração da inexistência de superveniência de ato impeditivo da habilitação, 
nos termos do artigo 32 § 2º da Lei nº. 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea e 
nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal, assinada 
pelo representante legal da empresa; 

d) Anexo 9: Declaração do conhecimento de todas as condições do Edital e seus Anexos; 
e) Anexo 10: Declaração expressa informando que a participante não possui em seu quadro 

funcional menores de dezoito anos que trabalhem em período noturno ou que exerçam 
atividades perigosas ou insalubres, e, nem menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de Aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal nº. 
8.666/93, art. 27, V); 

f) Anexo 11: Declaração de que a participante cumpre os requisitos estabelecidos na Lei 
Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei nº 11.488/2007, e se enquadra na 
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condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, sob pena 
de decair o direito ao tratamento favorecido; 

g) Anexo 12: Declaração expressa informando que a participante tem conhecimento das 
obrigações contidas nos Códigos de Posturas, Sanitário Municipal e de Edificações de Belo 
Horizonte; 

  
5.7.4. Também deverão estar inseridos no Envelope nº 2 - PROPOSTAS, para fins de atribuição de 

pontos e a critério da participante, os documentos que comprovem: 
  

a) QUESITOS PARA PONTUAÇÃO DO PERFIL DA PROPONENTE HABILITADA, que estão 
apresentados na tabela relacionada no subitem 7.8.2, quais sejam: 

 
a.1) Autorização(ões), licença(s) e/ou permissão(ões) para uso de espaço público, 

expedida(s) por órgão(s) municipal(is), estadual(is) ou federal(is), nos últimos 10 
anos, E/OU  Alvarás de Localização e Funcionamento de empreendimentos, expedido 
por órgão municipal, nos últimos 10 anos, cuja atividade econômica seja a de 
comercialização de produtos mencionados no Anexo 3; 

a.2) Atestado de Qualificação Técnica (Modelo no Anexo 15);  
a.3) Autodeclaração de ocupantes de cargos e/ou função de direção de que são mulheres; 
a.4) Autodeclaração de ocupantes de cargos e/ou função de direção de que são pessoas 

negras. 
b) QUESITOS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA, apresentados na tabela relacionada no 
subitem 7.8.3, quais sejam: 
 

b.1) Declaração de Compromisso e Parceria para Destinação de Produtos ao Banco de Alimentos 

ou à alguma instituição social (Anexo 16); 

b.2.) Declaração de Compromisso e Parceria para Oferta de Produtos Orgânicos, Agroecológicos, 

da Agricultura Familiar e/ou Urbana (Anexo 17). 

  

5.7.5. Os quesitos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.7.4 não são de preenchimento 

obrigatório, mas serão considerados para a qualificação do perfil da proponente e da sua 

Proposta Técnica, incidindo pontuação sobre cada um deles, conforme indicado nos 

subitens 7.8.3 e 7.8.5. Uma vez apresentadas as declarações mencionadas no subitem 5.7.4, 

alíneas b.1 e b.2, as respectivas implantações deverão ser posteriormente comprovadas e 

monitoradas pela GABAC, estando a proponente sujeita à 

notificação/multa/suspensão/perda do TPRU, em caso de descumprimento. 

 
5.8. NOVA REDAÇÃO - Em hipótese alguma, será aceita a apresentação de documentos e propostas em 

forma de "FAX", e-mail ou qualquer outra forma que não a física. 
  
5.9. NOVA REDAÇÃO - Todos os documentos listados no subitem 5.4.1 deverão ser colocados no Envelope 

nº 1 - “DOCUMENTOS” e os listados nos subitens 5.7.1 e 5.7.3 (obrigatórios) e no subitem 5.7.4 
(opcional) deverão ser colocados no Envelope nº 2 - “PROPOSTAS”. Ambos os envelopes deverão ser 
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entregues em dias úteis, no período de 09:00 às 17:00 horas, do dia ___/___/2021 ao dia 
___/___/2021 na Av. Afonso Pena, nº 342, 5º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, aos cuidados da 
Gerência de Licitações e Contratos – GELIC.  

 
6. DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO 
 
6.1. A Comissão Especial de Seleção será instituída por Portaria a ser expedida pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC, na qual estarão designadas as 
pessoas participantes, todas/os servidoras/es públicas/os, dentre eles/as aquele/a que a presidirá. 

 
6.2. Caberá à Comissão Especial de Seleção conduzir todo o procedimento, competindo-lhe: 
 

a) receber e proceder à abertura dos envelopes em reunião pública e de prévia ciência dos 
interessados; 
b) examinar toda documentação apresentada pelas interessadas, declarando inabilitadas aquelas que 
contrariarem as normas e condições deste edital; 
c) atribuir pontos às participantes quanto aos quesitos estabelecidos na Tabela 1 (item 7.8.2) e na 
Tabela 2 (item 7.8.3), a partir da documentação comprobatória listada nas mesmas e apresentada 
pelas participantes.  Na ausência da referida documentação, a Comissão Especial de Seleção não 
atribuirá nenhum ponto ao participante habilitado.; 
d) analisar e classificar propostas, e desclassificar aquelas que não contiverem os documentos 
obrigatórios (subitens 5.4.2, 5.4.3, 5.7.2 e 5.7.4) ou não se adequarem às normas deste edital e seus 
anexos; 
e) aguardar o decurso dos prazos recursais antes de passar à fase subsequente, salvo quando ocorrer 
renúncia expressa do direito de recorrer, manifestada por todos as interessadas; 
f) classificar as participantes habilitadas em ordem decrescente, com base na pontuação obtida; 
g) lavrar ata circunstanciada de todos os atos da Comissão Especial de Seleção; 
h) analisar recursos porventura interpostos por interessadas e rever sua decisão ou, caso não o faça, 
encaminhá-lo devidamente informado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania. 

 
6.2.1 Das decisões da Comissão Especial de Seleção caberá recurso fundamentado no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, dirigido a própria Comissão, que poderá rever a decisão ou, caso não o faça, 
levar a informação à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania, que proferirá decisão final. 

 
6.3. A Portaria nomeando os integrantes da Comissão Especial de Seleção será publicada no Diário Oficial 

do Município. 
 
7. ETAPA III - CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE PROPOSTAS  
 
7.1. A ETAPA III é constituída de fases que contemplam os procedimentos de abertura dos envelopes, 

análise dos documentos apresentados pelas participantes, declaração das habilitadas, classificação e 
seleção das propostas. 
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7.2 A fase de abertura dos envelopes “Nº 1 - DOCUMENTOS” e “Nº 2 - PROPOSTAS” dar-se-á de acordo 
com as datas e os locais fixados via portaria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania - SMASAC, a depender do número de inscritos para cada tipo de unidade 
comercial, a fim de garantir a eficácia dos procedimentos. (sugestão da PGM), oportunidade em que 
se reunirão a Comissão Especial de Seleção e os participantes e/ou seus representantes, se houver 
interesse destes últimos, quando serão analisados os requisitos para habilitação e as propostas, salvo 
se houver designação de outra sessão pública para a mesma finalidade. 

 
7.3. Para manifestação na sessão de abertura, assinaturas em ata e demais documentos, a empresa ou 

cooperativa interessada poderá se fazer representar por representante legal, portando cédula de 
identidade ou outro documento idôneo, com fotografia, instituído por Lei Federal, com valor de 
documento de identidade e demais documentos previstos no subitem 4.2.1, OU por pessoa 
devidamente constituída por procuração, por instrumento público ou particular, neste caso com firma 
reconhecida do outorgante e demais documentos previstos no subitem 4.2.2, no qual deverão constar 
poderes específicos para impugnar documentos, interpor recursos, desistir e renunciar à interposição 
de recursos, desde que compareça pessoalmente. 

 
7.3.1. De igual modo, para manifestação nas reuniões, a/o interessada/o, seu/sua procurador/a 

poderá participar de forma virtual, portando cédula de identidade ou outro documento de 
identificação idôneo que contenha fotografia, e do original do instrumento de procuração. 

7.4. Após a abertura dos envelopes, os membros da Comissão Especial de Seleção procederão às fases de 
análise dos documentos e declaração de habilitação das participantes que apresentarem toda a 
documentação descrita nos subitens 5.4.2, 5.4.3, 5.7.2 e 5.7.4, comprovando que atendem aos 
requisitos exigidos no presente edital, e de inabilitação daqueles/as que não contiverem a referida 
documentação ou não se adequarem às normas deste edital e seus anexos. 

 
7.5. Após a fase de declaração de HABILITAÇÃO, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Seleção, desde que feita 
por meio de requerimento formal, acompanhado de peças comprobatórias do fato alegado, antes da 
fase de análise das “PROPOSTAS”. 

 
7.6. Qualquer interessada que não for declarada habilitada poderá interpor recurso fundamentado, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da sessão de que trata o subitem 7.2 
encaminhando-o à Comissão Especial de Seleção, que poderá rever a condição de inabilitação ou, 
caso não o faça, encaminhá-lo devidamente informado à Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania, que proferirá decisão final.  

 
7.6.1. Oferecido(s) recurso(s), conforme procedimentos previstos no subitem 7.6, será fixada 

posteriormente, pelo Presidente da Comissão Especial de Seleção, nova data para a análise das 
“PROPOSTAS”, dando-se ciência às participantes. 

 
7.7. Havendo expressa desistência de oferecimento de recursos por todas participantes, desde que 

presentes e devidamente constituídas, quanto à etapa de HABILITAÇÃO, poderão ser imediatamente 
analisadas as “PROPOSTAS” das participantes habilitadas. 
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7.8. A fase de classificação das propostas dar-se-á pela análise da Proposta Comercial, do Perfil da 
Proponente e da Proposta Técnica, estas últimas com a atribuição de pontos, pela Comissão Especial 
de Seleção, para cada um dos quesitos a elas relacionados. 

 
7.8.1. Cada participante habilitado poderá apresentar, no máximo, 05 (cinco) Propostas Comerciais 

de acordo com o seguinte: 

 

a) No limite de 02 propostas comerciais: para as unidades comerciais do Tipo 1 (Sacolões sem 

Anexo) e/ou do Tipo 2 (Sacolões com Anexo):  

b) No limite de 03 propostas comerciais, para as unidades comerciais do Tipo 3 (Sacolinhas):  

 
7.8.2. A análise da Proposta Comercial, que deverá ser única para cada unidade comercial de 

interesse,  consiste na verificação, pela Comissão Especial de Seleção, de todas as 
informações apresentadas nos termos do modelo constante no Anexo 13, redigida em língua 
portuguesa, com todos os campos preenchidos, sem emendas, rasuras, acréscimos e 
entrelinhas, datada, assinada e contendo os dados do participante proponente. 

 
7.8.3. A análise do Perfil da Proponente consiste na atribuição de pontos, pela Comissão Especial 

de Seleção, para os quesitos relacionados e comprovados pelo/a participante, conforme 
indicado na Tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1 - QUESITOS PARA PONTUAÇÃO DO PERFIL DO PROPONENTE 

QUESITO 
DOCUMENTO(S) 

COMPROBATÓRIO(S) 
PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 
OBTIDA 

(Preenchimento 
pela PBH) 

1. Tempo de 
experiência na 
atividade comercial 
varejista e/ou 
atacadista dos produtos 
listados no Anexo 3. 

Autorização(ões), licença(s) e/ou 
permissão(ões) para uso de espaço público, 
expedida(s) por órgão(s) municipal(is), 
estadual(is) ou federal(is), nos últimos 10 
anos, E/OU Alvarás de Localização e 
Funcionamento de empreendimentos, 
expedido por órgão municipal, nos últimos 
10 anos, cuja atividade econômica seja a de 
comercialização de produtos mencionados 
no Anexo 3; 

- De 2 a 4 anos de 
experiência: 5 
pts; 
- De 5 a 7 anos 
de experiência: 
10 pts; 
- Acima de 8 
anos de 
experiência: 15 
pontos. 

15 pontos 



                                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 
 

                        GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Chamamento Público nº 005/2020 - ABasteCer                                                                                           Página 23 de 86 
 

 

2. Comprovação de 
qualidade 

Atestado de qualificação técnica (Modelo 
no Anexo 15) 

05 pontos por 
Atestado 
apresentado 20 pontos 

3. Presença majoritária 
de Mulheres e Pessoas 
Negras como Sócios(as) 
e/ou Ocupantes de 
cargos /função de 
direção 

- Ato constitutivo - estatuto ou contrato 
social - em vigor, acompanhado da(s) 
última(s) alteração(ões) referente(s) à 
natureza da atividade comercial e à 
administração da empresa; 
- Autodeclaração de Sócios(as) e/ou dos(as) 
Ocupantes de cargos e/ou função de 
direção de que são Mulheres; 
- Autodeclaração de Sócios(as) e/ou dos(as) 
Ocupantes de cargos e/ou função de 
direção de que são Pessoas Negras.  

 
Maioria de 
mulheres: SIM: 
12,5 pontos 
 
Maioria de 
Pessoas Negras: 
SIM: 12,5 
pontos 

25 pontos 

TOTAL TABELA 1 - PERFIL DA PROPONENTE: (Q 1+Q2+Q3): 60 pontos 

 
7.8.4. A Proposta Técnica deverá ser única para cada unidade comercial de interesse, de acordo 

com o seguinte: 

 

a) Para as unidades comerciais do Tipo 1 (Sacolões sem Anexo) e do Tipo 2 (Sacolões com 

Anexo): o limite de 02 propostas técnicas por participante. 

b)  Para as unidades comerciais do Tipo 3 (Sacolinhas): limite de 03 propostas técnicas por 

participante; 

c)  Uma proposta para a unidade comercial Tipo 4;  

 
7.8.5 A análise do Proposta Técnica consiste: 
 

a) na verificação, pela Comissão Especial de Seleção, de todas as informações apresentadas 

nos termos do modelo constante no Anexo 14, redigida em língua portuguesa, com todos 

os campos preenchidos, sem emendas, rasuras, acréscimos e entrelinhas, datada, 

assinada e contendo os dados do participante proponente.  

 

b) na atribuição de pontos, pela Comissão Especial de Seleção, para os quesitos relacionados 

e comprovados pelo/a participante, conforme indicado na Tabela 2 mais Tabela 2.1 ou 

Tabela 2.2, cujo somatório de pontos máximos obtidos é demonstrado na Tabela 3, 

conforme abaixo: 
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Tabela 2 - QUESITOS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
(PARA TODOS OS TIPOS DE UNIDADE COMERCIAL) 

(A) 
QUESITO 

(B) 
DOCUMENTO(S)  

COMPROBATÓRIO(S) 

(C) 
PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

(D) 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
OBTIDA 

(Preenchimento 
pela PBH) 

Q1 - Parceria (s) firmada(s) para 
fornecimento de produtos 
agroecológicos e/ou orgânicos 
e/ou in natura, minimamente 
processados e/ou processados  

Anexo 14 - Modelo de 
Proposta Técnica; 
Anexo 17 - Modelo de 
Declaração de Compromisso e 
Parceria para Oferta de 
Produtos Orgânicos, 
Agroecológicos, da Agricultura 
Familiar e/ou Urbana 

01 ponto para cada 
parceiro apresentado 

10 pontos 

Q2 - Diversidade de produtos 
agroecológicos e agroecológicos 
e/ou orgânicos e/ou in natura, 
minimamente processados e/ou 
processados a serem ofertados 

Anexo 14 - Modelo de 
Proposta Técnica; 
Anexo 17 - Modelo de 
Declaração de Compromisso e 
Parceria para Oferta de 
Produtos Orgânicos e/ou 
Agroecológicos da Agricultura 
Familiar e/ou Urbana. 

01 ponto para cada 
produto apresentado 

10 pontos 

Q3 - Intervenções propostas, em 
atendimento às Diretrizes 
Arquitetônicas-Construtivas 
Opcionais  
 
 

Anexo 14 - Modelo de 
Proposta Técnica 

01 Ponto para cada 
intervenção proposta 

10 pontos 

TOTAL TABELA 2 - PROPOSTA TÉCNICA (Q1 + Q2 + Q3): 30 pontos 

 

Tabela 2.1 - QUESITOS ADICIONAIS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

(EXCLUSIVO para Unidade Comercial Tipos 1 e 2 e 4 - SACOLÃO e suas variações) 
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(A.1) 
QUESITO ADICIONAL 

(B.1) 
DOCUMENTO(S) 

COMPROBATÓRIO(S) 

(C.1) 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA ATRIBUÍDA 

(D.1) 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
OBTIDA 

Q4 - Parceria (s) Firmada(s) com 

Banco de Alimentos e/ou 

Entidades Socioassistenciais de 

Belo Horizonte para destinação 

de produtos 

Anexo 14 - Modelo de 

Proposta Técnica;  

Anexo 16 - Modelo de 

Declaração de Compromisso e 

Parceria para Destinação de 

Produtos. 

01 ponto para cada 

parceiro apresentado 
10 pontos 

TOTAL TABELA 2.1 - PROPOSTA TÉCNICA (Q4): 10 pontos 

  
 
 

Tabela 2.2 - QUESITOS ADICIONAIS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

(EXCLUSIVO para Unidade Comercial Tipo 3 - SACOLINHA) 

(A.2) 

QUESITO ADICIONAL 

(B.2) 

DOCUMENTO(S) 

COMPROBATÓRIO(S) 

(C.2) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

ATRIBUÍDA 

(D.2) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

OBTIDA 

Q5 - Variedade de Produtos 

que pretende comercializar 

na unidade 

Anexo 03 - Quadro de 

Atividades (Produtos); 

Anexo 14 - Modelo de 

Proposta Técnica  

01 ponto para cada 

produto em grupo distinto 

apresentado 

10 pontos 

TOTAL Tabela 2.2 - PROPOSTA TÉCNICA (Q5): 10 pontos 

  

  

Tabela 3 - TOTAL FINAL DE PONTOS MÁXIMOS OBTIDOS: 

Unidade Comercial 

Tipos 1 e 2 e 4 - SACOLÃO e suas variações 

OU 

Unidade Comercial 

Tipo 3 - SACOLINHA 

Perfil da Proponente (Total Tabela 1): máximo 60 

pontos 

Perfil da Proponente (Total Tabela 1):  máximo 60 

pontos 

Proposta Técnica (Total Tabela 2): máximo 30 

pontos 
Proposta Técnica (Total Tabela 2): máximo 30 pontos 
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Proposta Técnica (Total Tabela 2.1):  máximo 10 

pontos 
Proposta Técnica (Total Tabela 2.2):  máximo 10 pontos 

TOTAL FINAL DE PONTOS MÁXIMOS OBTIDOS: 

…………………………….  100 pontos 

TOTAL FINAL DE PONTOS MÁXIMOS OBTIDOS: 

……………………………. 100 pontos 

 
7.9.  O primeiro critério a ser considerado para a seleção objetiva das propostas será a classificação das 

participantes habilitadas em ordem decrescente, em função da pontuação total final obtida (Tabela 
3), resultante do somatório final dos pontos adquiridos em cada quesito comprovado 
documentalmente do “Perfil do Proponente” (Tabela 1) e da “Proposta Técnica” (Tabela 2 mais 
Tabela 2.1 ou Tabela 2.2). 

  
7.9.1. A pontuação de que trata o item 7.9 será atribuída para cada participante e para cada unidade 

comercial apresentada em Proposta Comercial (Anexo 13); 
 
7.10. Serão consideradas vencedoras as propostas apresentadas pelas participantes habilitadas, que 

obtiverem a maior pontuação final dentre as demais interessadas, cujas propostas sejam de 
ocupação de mesmas unidades comerciais do Programa Abastecer; 

 
7.10.1. Em caso de igualdade da pontuação será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para microempresas, empresas de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, conforme previsto no Decreto Municipal nº 16.535/2016.  

 
7.10.2. Permanecendo a igualdade da pontuação final obtida por mais de uma participante 

habilitada, cuja proposta seja de ocupação de mesmas unidades comerciais do Programa 
Abastecer, a Comissão Especial de Seleção convocará tais participantes para a sessão 
pública do SORTEIO-1. 

 
7.11. O SORTEIO-1 será o critério adotado para a escolha final das propostas vencedoras, nos casos de 

que trata o item 7.10.1. 
 

7.11.1. O SORTEIO-1 será realizado com a disposição de uma urna, contendo o rol dos participantes 
habilitados, com mesma pontuação final e com proposta de ocupação de mesma unidade 
comercial, constante no Anexo I deste Edital. Este procedimento será realizado 
separadamente para cada unidade comercial onde houver mais de um participante 
habilitado e com a mesma pontuação final. 

 
7.11.2. Realizado o SORTEIO-1 para cada unidade comercial, nos termos do subitem 7.11.1, os 

participantes habilitados serão classificados do primeiro ao último sorteado, e serão 
consideradas as propostas vencedoras aquelas habilitadas que forem contemplados em 1º 
(primeiro) lugar no SORTEIO-1. 
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7.11.3. Encerrados todos os procedimentos que integram o SORTEIO-1 e definidas as propostas 
vencedoras será divulgado no Diário Oficial do Município - DOM o resultado com a 
classificação final, em Lista, inclusive com o rol das habilitadas excedentes, em cada unidade 
comercial do Programa Abastecer. 

 
7.12. Após a fase de classificação final, não caberá desistência da habilitada sorteada, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente comprovado e aceito pelo Presidente da Comissão Especial 
de Seleção. 

 
7.13. As participantes serão intimadas da designação de sessão através de publicação no DOM – Diário 

Oficial do Município. 
 
7.14. Em caso de impossibilidade, qualquer que seja o motivo, da habilitada classificada e com proposta 

vencedora (pelo critério de classificação pela maior pontuação, nos termos do subitem 7.9, ou pelo 
critério SORTEIO-1, nos termos do subitem 7.11.2, de assumir a unidade comercial do Programa 
Abastecer, a Comissão Especial de Seleção recorrerá ao Cadastro de Reserva correspondente e 
convocará o próximo colocado para tal, e assim sucessivamente até o preenchimento do respectivo 
espaço. 

8. ETAPA IV – DO CADASTRO DE RESERVA 
 
8.1. Considera-se Cadastro de Reserva a lista elaborada, subsequentemente à realização dos 

procedimentos listados na ETAPA III, contendo o rol das habilitadas excedentes para as unidades 
comerciais do Programa Abastecer, situados em colocação superior ao número de unidades, para os 
quais não tenha sido outorgado o TPRU. 

 
8.2. Todos os habilitados aos quais não tenha sido outorgado o TPRU e ocupam lugar na lista do Cadastro 

de Reserva elaborada para cada unidade comercial, constante no Anexo I, serão convocados na 
ordem do resultado do SORTEIO-1 para outorga, quando da ocorrência de uma das seguintes 
situações: 

 
I- Desinteresse e recusa do participante vencedor em assinar o TPRU em até 10 (dez) dias 
úteis após a convocação; 
 
II- Extinção, por qualquer motivo, do Termo de Permissão Remunerada de Uso outorgado 
para Permissionário; 

 
8.3. Nos casos em que ocorrer quaisquer das situações apresentados no subitem 8.2 relacionadas a 

determinada unidade comercial, sem que para ela exista Cadastro de Reserva, todos os classificados 
de outras unidades comerciais  de diferentes tipos e, aos quais NÃO TENHA sido outorgado o TPRU, 
e respeitando a ordem de colocação nas respectivas listas, serão convidados pela Comissão Especial 
de Seleção a se manifestarem sobre o interesse em ocupar o referido espaço de comercialização. 

  
8.3.1. Havendo a manifestação de mais uma interessada pela mesma unidade comercial, a 

Comissão Especial de Seleção convidará as mesmas para participação de novo sorteio, 
SORTEIO-2, onde se definirá uma vencedora para sua ocupação. 
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a) a habilitada participante, sendo contemplada em 1º lugar no SORTEIO-2 e optando em 

ocupar a unidade comercial apresentada, deverá assinar e entregar à Gerência de Apoio 

ao Abastecimento e Comercialização - GEASC documento formalizando tanto sua exclusão 

do Cadastro de Reserva para alguma unidade na qual se classificou pelo critério de maior 

pontuação, nos termos do item 8.2, ou pelo critério de SORTEIO-1, nos termos do subitem 

8.3, bem como seu conhecimento e concordância sobre a possível alteração de valor do 

preço público a ser pago e as condições inerentes ao novo espaço, atividade e localidade. 

b) no caso de a habilitada constar em lista de Cadastro de Reserva de mais de uma unidade 

comercial, a exclusão dar-se-á da lista daquela escolhida pela habilitada. 

 
8.4. Uma vez declarada, pela SMASAC, a não outorga de Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU 

para unidades comerciais do Programa Abastecer, estas serão destinadas à nova ocupação, por meio 
do Cadastro de Reserva, observadas as situações e as regras definidas no subitem 8.2 deste Edital. 

 
9. DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1. É facultado à licitante, em decorrência das decisões relacionadas com a presente licitação, nos termos 

dos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93, a interposição de: 
 

9.1.1. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, até o segundo dia útil que anteceder a data da abertura dos 
envelopes contendo documentos para Habilitação, mediante solicitação por escrito, a ser 
protocolada na SMASAC, na Av. Afonso Pena, 342, 5º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-
001; 

 
9.1.1.1. A resposta à impugnação será obtida pelo licitante mediante recibo na sede da 

SMASAC, sem embargo da divulgação e intimação oficiais, a ocorrer pelo DOM. 
 
9.1.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não atender 

ao prazo fixado no subitem 9.1.1, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso. 

 
9.1.2. RECURSO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da 

ata pela Comissão Especial de Seleção, dos seguintes atos: 
 

a) Habilitação ou inabilitação dos licitantes, dirigido à Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por intermédio da Comissão Especial de Seleção, 

que poderá reconsiderar a decisão ou mantê-la, fazendo-a subir à Secretária, 

devidamente informada, para decisão em 05 (cinco) dias úteis; 

b) Do julgamento das propostas (classificação, desclassificação), também dirigido à 

Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, que adotará 

o mesmo procedimento previsto na alínea “a”; 



                                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 
 

                        GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Chamamento Público nº 005/2020 - ABasteCer                                                                                           Página 29 de 86 
 

 

c) Da anulação ou revogação desta licitação, dirigido à Secretária Municipal de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania, que adotará o mesmo procedimento previsto na 

alínea “a”. 

 
9.1.3 Os recursos previstos no item 9.10 terão sempre efeito suspensivo. 
 

9.2. Não serão considerados recursos os requerimentos que versem sobre aditamento ou modificação de 
proposta, bem como aqueles que procuram apresentar informações ou esclarecimentos que deveriam 
constar obrigatoriamente da proposta. 

 
9.3. REPRESENTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto 

do Chamamento ou do TPRU, da qual não caiba recurso hierárquico dirigido à autoridade superior 
àquela que praticou o ato. 

 
9.4. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO de decisão da Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania que declare a inidoneidade do licitante a que se refere o inc. IV do art. 87 da Lei 
8.666/93, no prazo de dez dias úteis da intimação do ato. 

 
9.5. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 
 
9.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo. 
 
9.7. Não serão aceitos impugnações e recursos via FAX ou qualquer outro meio de comunicação. Somente 

serão admitidos recursos e impugnações protocolados na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania - SMASC. 

 
9.8. Não caberá mais de um recurso sobre a mesma matéria por parte de um mesmo licitante, bem como 

não caberá recurso sobre matéria já decidida em via recursal. 
 
9.9. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva, dando-se conhecimento aos interessados por 

publicação resumida no “Diário Oficial do Município”. 
 
9.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Secretária Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania homologará o presente procedimento licitatório 
e adjudicará o objeto da licitação ao participante vencedor. 

 
10. DA EXPEDIÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO – TPRU 
 
10.1. O Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU terá vigência pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

meses, prorrogáveis a critério da Administração por igual ou menor período, a contar da data de 
sua assinatura, observando-se as condições constantes na proposta vencedora do certame e nas 
normas editalícias. 
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10.1.1. Para as/os habilitadas/os que constam no Cadastro de Reserva, uma vez convocados em 
razão da ocorrência das situações previstas no subitem 8.2, a outorga terá prazo de vigência 
contado a partir da data de assinatura do TPRU até o limite indicado no subitem 10.1. 

 
10.1.2. São partes integrantes do Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU, a Proposta 

Comercial (Anexo 13) e a Proposta Técnica (Anexo 14). 
 
10.1.3. A emissão do TPRU e autorização de início das atividades da unidade comercial Tipo 2 - 

Sacolão com anexo, localizada à Rua Saramenha, 02 com Cristiano Machado, Bairro 
Guarani, Regional Norte, estão condicionadas ao período de finalização da obra do Centro 
de Saúde Floramar. 

 
10.2. O permissionário iniciará o pagamento mensal à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, relativo ao 

uso da unidade do Programa Abastecer, a partir da data de início da atividade comercial e o 
vencimento se dará no último dia útil do mês subsequente, conforme previsto nos decretos que 
regulamentam a cobrança dos preços públicos. 

 
10.3. No caso de edificação, o permissionário deverá iniciar as atividades em 30 (trinta) dias após a 

finalização das obras, quando começará a recolher mensalmente ao Tesouro Municipal o preço 
público mensal estipulado para a unidade comercial, conforme apresentado em sua Proposta 
Comercial. 

 
10.4. As atividades comerciais a serem desenvolvidas pelo Permissionário serão as autorizadas pela 

GEASC/SUSAN para cada tipo de unidade do Programa ABasteCer, com itens de boa qualidade, e 
também deverão observar a legislação pertinente, sob pena da aplicação de penalidades e/ou 
extinção do TPRU com o Município. 

 
10.5. O exercício de atividade comercial será de inteira responsabilidade do Permissionário, cabendo-lhe 

cumprir todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos pertinentes, 
observando ainda obrigatoriamente o horário comercial estabelecido pela SMASAC. 

 
10.6. Havendo danos às áreas objeto da permissão de uso, a usuários ou a terceiros, em decorrência da 

ação ou omissão de seus funcionários ou prepostos, a responsabilidade caberá exclusivamente ao 
Permissionário. 

 
10.7. Na hipótese de o permissionário pretender devolver a unidade objeto do TPRU, antes de findo o 

prazo, será exigida a avaliação da situação física do imóvel, a ser exercida por servidor público 
designado pela SMASAC, bem como a comprovação do pagamento do preço público e das tarifas 
relativas à energia elétrica, saneamento básico, telefonia e qualquer outro valor previsto no presente 
edital. 

 
10.8. A devolução da área objeto do TPRU, antes de findo o prazo de vigência, deverá ser comunicada 

formalmente à GEASC/SUSAN no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de o 
permissionário continuar responsável pelas parcelas mencionadas no item 10.2, bem como pela 
aplicação das demais sanções cabíveis. 
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10.9. Em caso de extinção, a qualquer título, do Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU, o 

permissionário obriga-se a retirar, por sua conta, o mobiliário no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, sob pena de serem considerados abandonados. 

 
10.10. Para os fins do presente certame, ficará caracterizada a extinção do Termo de Permissão 

Remunerada de Uso, mencionada no subitem 8.2 /alínea II, as hipóteses elencadas no item 13.3. 
 
11. DAS INTERVENÇÕES DE OBRA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES  
 
11.1. No prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do TPRU a licitante vencedora deverá: 
 

11.1.1. apresentar Memorial Descritivo, Anteprojeto Arquitetônico (nos termos descritos no item 
2.1.1 / alínea XV) e cronogramas das intervenções de construção / reforma / adequação 
que irá realizar em cada unidade comercial para a qual foi declarada vencedora, para fins 
de análise, avaliação e aprovação pela Comissão Técnica e Multidisciplinar, a ser instituída 
por portaria.  

 
11.1.2. O Anteprojeto Arquitetônico deverá atender às diretrizes obrigatórias definidas no Edital 

(Anexos 5 e 6), bem como contemplar as diretrizes opcionais apresentadas na Proposta 
Técnica (Anexo 14), ambas de acordo com o estabelecido nos Códigos de Posturas, 
Edificações e Sanitário do município de Belo Horizonte:  

 
A. Para fins de análise, deverão ser entregues ainda:  

 

a.1) Fotomontagem com identificação da(s) fachada(s) e das intervenções a serem 
realizadas, incluindo indicação do local para instalação do letreiro padrão e toldo, 
quando permitido. 

 
a.2) Outras informações que o proponente achar pertinente para o bom entendimento 

da proposta tais como plantas, cortes, fachadas, perspectivas, etc. 
 

11.1.3. Para as unidades comerciais localizadas na Av. Bernardo Monteiro, Bairro Santa Efigênia 
(“Unidade Comercial Tipo 2 / Lote 2 / Item 1- Sacolão com anexo” e “Unidade Comercial 
Tipo 3 / Lote / Item 1- Sacolinha”), deverá ser observado o disposto no subitem 3.1.4.1 
deste edital. 

 
11.2. Durante o processo de análise da documentação apresentada, a Comissão Técnica e Multidisciplinar 

poderá exigir outros documentos e requisitos necessários para a compreensão da proposta 
apresentada, a serem encaminhados no prazo de até 10 (dez) dias corridos após a solicitação, 
podendo ser indeferida em caso de descumprimento. Também poderá propor modificações por 
conveniência da Administração Pública de forma a adequá-lo às necessidades e características do 
Programa ABasteCer. 
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11.2.1. As competências da Comissão Técnica e Multidisciplinar mencionada no subitem 11.1.1 bem 
como os procedimentos que irá adotar no processo de avaliação e aprovação do projeto de 
intervenção arquitetônico-construtiva e o acompanhamento das intervenções em unidade 
comercial do Programa Abastecer, estarão definidas em Portaria, a ser publicada no Diário 
Oficial do Município-DOM. 

  
11.2.2. Além do previsto no item 11.1.1, o permissionário deverá apresentar um Plano de Transição 

Operacional (PTO), descritos no item 2.1.1 / alínea XIV, em até 120 (cento e vinte) dias 
demonstrando como será o funcionamento da unidade comercial enquanto acontecem as 
intervenções; 

 
11.3. O Anteprojeto com as diretrizes arquitetônico-construtivas relacionadas à edificação / reforma / 

adequação da Unidade Comercial do Programa ABasteCer, uma vez aprovado, deverá ser realizado 
e concluído no prazo máximo de 12 (doze) meses, a variar em função do tipo de intervenção , 
contados da data da aprovação pela “Comissão Técnica e Multidisciplinar” ou pela Gerência de 
Licenciamento de Edificações – GELED, da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – 
SMARU/PBH (no caso de edificação), conforme o caso. 

 
11.4. As despesas com construção, reformas, adaptação e conservação da unidade do Programa 

ABasteCer serão de inteira responsabilidade do Permissionário, que não fará jus a qualquer 
indenização ou retenção a esse título, estando ciente que todas as obras e reformas realizadas 
serão automaticamente integradas ao patrimônio municipal. 

 
11.4.1. As despesas com as respectivas aprovações em conformidade com as legislações 

pertinentes da Edificação da Unidade Comercial do Programa ABasteCer também correrão 
às expensas do Permissionário, mesmo que utilizando empresa e profissional legalmente 
habilitado. 

 
11.5. As obras de construção / reforma / adequação apresentada no âmbito do presente edital deverão 

observar fielmente o projeto inicialmente aprovado pelos órgãos competentes da PBH e pelo 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH, no caso 
das unidades comerciais mencionadas no subitem 11.1.3, e o cronograma apresentado e aceito pela 
SMASAC / Comissão Técnica e Multidisciplinar, sob pena de não o fazendo, ser extinta a Permissão 
Remunerada de Uso e impostas às demais sanções cabíveis, salvo mediante justificativa formal por 
parte do Permissionário e está acatada pela SMASAC. 

 
11.6. A participante vencedora também deverá observar e executar fielmente os parâmetros referentes à 

identidade visual da(s) unidade(s) comercial(is) na(s) qual(is) é permissionária. Estes parâmetros 
serão definidos pelos órgãos competentes da PBH e previstos em Portaria, a ser publicada no Diário 
Oficial do Município - DOM. 

 
11.7. A não objeção imediata e/ou a não autorização expressa por parte da SMASAC / Comissão Técnica e 

Multidisciplinar ou da realização de qualquer benfeitoria, obra, reforma ou adequação previstas no 
presente instrumento não torna lícita a postura adotada pelo Permissionário nem implica 
transferência total ou parcial de responsabilidade ao Município. 
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11.8. Todo e qualquer acidente ou sinistro decorrente das obras de construção/ reforma ou adequação 

da unidade do Programa ABasteCer ou do exercício da atividade comercial deverá ser comunicado 
por escrito imediatamente à SMASAC, o que não implica transferência total ou parcial ao Município 
de qualquer responsabilidade bem como não o desobriga de quaisquer outras comunicações e 
providências estabelecidas pela legislação. 

 
 
12. OBRIGAÇÕES, PERMISSÕES, PROIBIÇÕES E VEDAÇÕES LEGAIS  
 
12.1. À Permissionária caberá o cumprimento das seguintes obrigações, além de outras constantes deste 

edital e do TPRU: 
 

a) apresentar Plano de Transição Operacional para o funcionamento da unidade comercial 

enquanto acontece a reforma ou adequação; 

b) solicitar prévia e expressa autorização da GABAC/SUSAN para executar quaisquer obras, 

reformas, adaptações e benfeitorias na área objeto da licitação; 

c) realizar a construção / reforma / adequação da unidade comercial de acordo com o projeto 

(diretrizes arquitetônico-construtivas obrigatórias e/ou opcionais)  e com as legislações em vigor, 

conforme previsto no instrumento convocatório, no prazo máximo de 12 (doze) meses contados 

da data da aprovação pela  SMASAC/Comissão Técnica e Multidisciplinar  ou  Gerência de 

Licenciamento de Edificações da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – 

SMARU/PBH, conforme o caso; 

d) observar e executar fielmente os parâmetros da identidade visual da(s) unidade(s) comercial(is) 
na(s) qual(is) é permissionária/o; 

e) iniciar o exercício da atividade comercial no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados 

da data da execução do projeto e conclusão da obra e em cumprimento dos termos constantes 

na Proposta Técnica, parte integrante do TPRU.; 

f) pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade, nos termos deste edital e do 

TPRU, a partir da data de início da atividade comercial e o vencimento se dará no último dia útil 

do mês subsequente, conforme previsto nos decretos que regulamentam a cobrança dos preços 

públicos; 

g) no caso do Sacolão, a/o Permissionária/o fica obrigada/o a ofertar diariamente, durante todo o 
horário de funcionamento, um conjunto mínimo de 16 produtos composto pelos três grupos 
alimentares: hortaliças, frutas e proteico, denominado MIX, a serem comercializados a preço 
controlado nas unidades do Programa ABasteCer; 

h) o Sacolão, em cuja unidade comercial não houver Sacolinha anexa, este poderá comercializar os 
produtos autorizados à mesma; 

i) utilizar o mínimo de 60% (sessenta por cento) do total da área comercial, no caso dos sacolões, 

para o comércio de hortifrutigranjeiros; 

j) apresentar à GABAC/SUSAN relatórios mensais que informem a tonelagem de venda dos 

produtos comercializados, o número de atendimentos realizados e outros dados e informações 
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adicionais que comprovem a execução da Proposta Técnica, parte integrante do TPRU, até o 

quinto dia útil do mês subsequente; 

k) manter a área objeto da permissão de uso bem como suas adjacências em perfeito estado de 

conservação, higiene, limpeza e segurança, de forma a preservá-lo em perfeita ordem. 

l) cumprir os termos apresentados na Proposta Técnica, anexo 14 do Edital e parte integrante deste 

TPRU; 

m) cumprir, naquilo que couber, as exigências do Código Sanitário, Código de Posturas e da SLU, 

bem como, as demais determinações legais de órgãos municipais, estaduais e federais; 

n) observar, no exercício da atividade, os horários de funcionamento fixados pela GABAC/SUSAN; 

o) o exercício de atividade comercial será de inteira responsabilidade do Permissionário, cabendo-

lhe cumprir todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos 

pertinentes, observando ainda obrigatoriamente o horário comercial estabelecido pela SMASAC; 

p) manter na unidade comercial, em local visível e destacado, o Alvará Sanitário e de Localização; 

q) promover a comunicação visual de acordo com o projeto aprovado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania; 

r) quitar as despesas decorrentes do consumo de água, energia elétrica, telefone, encargos fiscais 

e trabalhistas e demais despesas com funcionários, inerentes à exploração da atividade comercial. 

s) utilizar locais e recipientes apropriados para acondicionamento e coleta do lixo, participando, 

quando possível tecnicamente, da coleta seletiva; 

t) manter placas em local visível e destacado contendo os preços de todos os produtos 

comercializados; 

u) manter contrato, sob sua responsabilidade exclusiva, de seguro contra incêndio das instalações, 

mercadorias, equipamentos e da edificação, controle de pragas; 

v) apresentar Certidão de Quitação Plena da PBH à GABAC, no mínimo anualmente, e sempre que 

esta solicitar; 

w) havendo danos às áreas objeto da permissão de uso, a usuários ou a terceiros, em decorrência 

da ação ou omissão de seus funcionários ou prepostos, a responsabilidade caberá exclusivamente 

à/ao Permissionária/o; 

x) na hipótese de a/o permissionário pretender devolver a unidade objeto do TPRU, antes de findo 

o prazo, será exigida a avaliação da situação física do imóvel, a ser exercida por servidor público 

designado pela SMASAC, bem como a comprovação do pagamento do preço público e das tarifas 

relativas à energia elétrica, saneamento básico, telefonia e qualquer outro valor previsto no 

presente edital; 

y) a devolução da área objeto do TPRU, antes de findo o prazo de vigência, deverá ser comunicada 

formalmente à GABAC/SUSAN no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de o 

permissionário continuar responsável pelas parcelas mencionadas no item 10.2, bem como pela 

aplicação das demais sanções cabíveis; 



                                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 
 

                        GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Chamamento Público nº 005/2020 - ABasteCer                                                                                           Página 35 de 86 
 

 

z) em caso de extinção, a qualquer título, do Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU, o 

permissionário obriga-se a retirar, por sua conta, o mobiliário no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos, sob pena de serem considerados abandonados. 

 
12.2 É vedado ao Permissionário: 
 

a) alterar a finalidade da permissão; 
b) locar ou sublocar, no todo ou em parte, o objeto da permissão; 
c) ceder, transferir ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, a área objeto da Permissão 

Remunerada de Uso; 
d) permanecer com o estabelecimento fechado por mais de 03 (três) dias úteis, sem prévia 

autorização da GABAC/SUSAN; 
e) ocupar áreas externas com quaisquer equipamentos ou objetos como caixas, placas, sacos ou 

mercadorias em exposição, em desacordo à legislação pertinente; 
f) deixar detritos, mercadorias avariadas ou impróprias para consumo em via pública ou área de 

trânsito; 
g) comercializar produtos impróprios, em estado de perecimento e em desacordo com a legislação 

pertinente; 
h) comercializar produtos ultraprocessados; 
i) dar como garantia de contratos ou compromissos perante a terceiros, os direitos desta permissão, 

sendo nula de pleno direito, quaisquer promessas neste sentido; 
j) utilizar alto-falantes e/ou congêneres na área externa, e afixar cartazes ou publicidade não 

autorizados pela Administração Pública e/ou em desacordo com a legislação pertinente. 
  
12.3. Caberá à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional – SUSAN, a gerência e o 

acompanhamento das unidades comerciais do Programa Abastecer, podendo, para tanto: 
 

a) emitir as Guias de Recolhimento para cobrança do preço público mensal, solicitando a 
apresentação do documento de quitação do pagamento sempre que julgar necessário; 

b) monitorar o funcionamento das unidades comerciais do Programa ABasteCer, visando assegurar 
a manutenção da qualidade dos serviços; 

c) monitorar o cumprimento dos quesitos previstos nos subitens 7.8.3 e 7.8.5, para os quais a 
participante declarada vencedora recebeu pontuação;  

d) fornecer ao permissionário o calendário contendo eventuais alterações no horário de 
funcionamento da unidade comercial do Programa ABasteCer; 

e) promover outros atos necessários ao bom funcionamento do Programa ABasteCer; 
f) propiciar formação e qualificação continuada, diretamente ou por meio de parcerias com outras 

instituições; 
g) disponibilizar espaço em seus meios de comunicação para a divulgação do Programa ABasteCer. 

 
13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. A recusa do adjudicatário em assinar o TPRU dentro do prazo fixado pela administração o sujeita à 

penalidade de multa no percentual de 10% (dez pontos percentuais) do valor total da proposta 
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vencedora do certame, para os 120 (cento e vinte) meses de permissão remunerada de uso, sem 
prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no Art. 81 da Lei 
8.666/93, garantida a prévia defesa do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
notificação. 

 
13.2. As sanções administrativas sofridas pela permissionária serão aplicadas conforme determina a 

legislação. 
 
13.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no TPRU caracterizará inadimplência 

do adjudicatário/a-permissionária/a, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência/Notificação; 
b) Multa; 
c) Suspensão do exercício da atividade; 
d) Extinção da permissão; 
e) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração municipal conforme 
disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.4. Constituem motivos para Advertência/Notificação e Multa, o descumprimento, ainda que parcial, 
das obrigações estipuladas no Termo de Permissão Remunerada de Uso. 

 
13.5. Constituem motivos para a suspensão do exercício da atividade e/ou a extinção do Termo de 

Permissão Remunerada de Uso, com o encerramento das atividades comerciais, dentre outros: 
  
a) a reincidência no descumprimento total ou parcial de obrigações anteriormente objetos de 

advertências/ notificações e/ou multas; 
b)  o não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como a de seus superiores; 
c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
d) a dissolução da sociedade ou encerramento da empresa individual; 
e) a alteração contratual ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, ou a redução de 

mulheres ou negros da composição societária que descumpra as regras do Edital ou prejudique a 
execução do Termo de Permissão Remunerada de Uso; 

f) razões de interesse público, justificadas e determinadas pela Administração Pública e exaradas em 
processo administrativo; 

g) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do 
Termo de Permissão Remunerada de Uso; 

h) o aluguel, cessão de direito ou qualquer outra forma de transferência, total ou parcial, das unidades 
comerciais a terceiros implicará na extinção sumária da permissão, por se tratar de direito 
personalíssimo.   
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13.6. As penalidades de advertência/notificação serão aplicadas pela Gerência de Apoio ao Abastecimento 
e Comercialização – GABAC/SMASAC, nos casos referentes ao procedimento licitatório e a execução 
da permissão. 

 
13.7. As penalidades de suspensão e de extinção do TPRU serão aplicadas pela Secretária Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. 
 
13.8. Os casos de extinção do Termo de Permissão Remunerada de Uso serão formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.9. A extinção, quando provocada pelo permissionário, acarretará a aplicação do disposto no artigo 80 

da Lei 8.666/93. 
 
13.10. É garantido a/o permissionária/o o direito à defesa prévia, exercida mediante manifestação formal 

nos autos de processo administrativo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da notificação da 
intenção da Administração Pública de aplicar-lhe penalidade, exceto quando se tratar de declaração 
de inidoneidade, hipótese em que o prazo para defesa prévia será de até 10 (dez) dias corridos da 
data de notificação. 

 
13.11. A/a Permissionária/o que não efetuar o pagamento do preço público devido à Administração 

Pública, em decorrência da outorga da permissão remunerada de uso, por período superior a 90 
(noventa) dias corridos contados da data em que se iniciou a mora ou que praticar qualquer das 
demais condutas previstas no item 13.3, estará sujeito à extinção do TPRU e deverá desocupar a 
área objeto do TPRU, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento de notificação de desocupação expedida pela SMASAC. 

 
13.12. A aplicação de penalidades não prejudica o direito do Município de Belo Horizonte de ressarcir-se 

de prejuízos causados pelo permissionário inadimplente, ou de promover a cobrança judicial ou 
extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
14.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação 

da legislação pertinente, devendo para tanto protocolar a impugnação no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados retroativamente da data fixada pela Administração Pública para abertura dos 
envelopes de habilitação, sem prejuízo do exercício da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 

 
14.2. A interposição de recursos e/ou impugnações ao Edital com finalidade meramente protelatória 

sujeitará o Autor às penalidades do art. 93 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cíveis e penais cabíveis. 

 
14.3. As dúvidas e/ou informações necessárias ao perfeito entendimento do presente Edital deverão ser 

encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, mediante solicitação por escrito, a ser 
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protocolada na Av. Afonso Pena, 342, 4º andar, Centro, BH/MG no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados retroativamente à data fixada para a abertura dos envelopes de “Habilitação”. 

 
14.4. É facultado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC, 

quando o licitante vencedor não cumprir as exigências fixadas neste Edital, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições, ou revogar a 
presente licitação, no todo ou em parte, nos termos do § 2° do art. 64 da Lei n° 8.666/93.  

 
14.5. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC poderá, a 

qualquer tempo, revogar a presente licitação 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. 

 
14.6. Os casos omissos serão encaminhados à Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania. 
  
14.7. É parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

• ANEXO 1 - DESCRIÇÃO DOS LOTES, COM AS ÁREAS, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E MOBILIÁRIO 

URBANO, ENDEREÇOS, METRAGENS E PREÇOS PÚBLICOS; 

• ANEXO 2- TABELA DE VALORES REGIONAIS PELO USO E OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS; 

• ANEXO 3 - QUADRO DE ATIVIDADES (PRODUTOS); 

• ANEXO 4 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA; 

• ANEXO 5 - CHECK LIST DE INTERVENÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS-

CONSTRUTIVAS OBRIGATÓRIAS PARA REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO; 

• ANEXO 6 - CHECK LIST DE EDIFICAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS-

CONSTRUTIVAS OBRIGATÓRIAS PARA NOVA EDIFICAÇÃO; 

• ANEXO 7 - MODELO DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE PARA 

REPRESENTANTE NO CERTAME;  

• ANEXO 8 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;   

• ANEXO 9 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS; 

• ANEXO 10 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE PESSOAL DE PESSOAL 

DE EMPREGADOS QUE SE ENQUADREM NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 

7º, DA CONSTITUIÇÃO; 

• ANEXO 11 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; 
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• ANEXO 12 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NOS 

CÓDIGOS DE POSTURAS, SANITÁRIO MUNICIPAL E DE EDIFICAÇÕES DE BELO HORIZONTE; 

• ANEXO 13 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

• ANEXO 14 - MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA; 

• ANEXO 15 - MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

• ANEXO 16 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E PARCERIA PARA DESTINAÇÃO DE 

PRODUTOS; 

• ANEXO 17 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E PARCERIA PARA A OFERTA DE 

ALIMENTOS ORGÂNICOS, AGROECOLÓGICOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU URBANA;  

• ANEXO 18 - MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO - TPRU; 

 
Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______ 
 
 
 
Maíra da Cunha Pinto Colares 
Secretária Municipal de Assistências Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
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ANEXO 1 
 
 

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES COMERCIAIS, COM AS ÁREAS, EDIFICAÇÕES PÚBLICA E 
MOBILIÁRIO URBANO DISPONÍVEIS, ENDEREÇOS, METRAGENS E PREÇOS PÚBLICOS 

 
(ANEXO INFORMATIVO - NÃO INSERIR NOS ENVELOPES) 

 
 

UNIDADES COMERCIAIS TIPO 1 - SACOLÃO SEM ANEXO 
 

Nº DA 

UNID. 
REGIONAL BAIRRO 

ENDEREÇO DA ÁREA 

/ EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA 

TIPO DE 

UNIDADE 

COMERCIAL 

ÁREA 

(M²) 

PREÇO 
PÚBLICO 
M²/MÊS 

PREÇO 
PÚBLICO 

TOTAL/MÊS 

1 Barreiro Barreiro 
de Cima 

Praça José Verano da 
Silva, 17 

Sacolão SEM 
anexo (1) 

301,87 R$ 4,45 R$ 1.343,32 

2 Centro-Sul Santa 
Lúcia 

Av. Arthur 
Bernardes, 3970 

Sacolão SEM 
anexo (1) 

363,85  R$ 6,35 R$2.310,45 

3 Leste Alto Vera 
Cruz 

Rua Fernão Dias, 380 Sacolão SEM 
anexo (1) 

109,0 R$ 4,41 R$ 480,69 

4 Leste Saudade Rua Demergina 
Maria de Jesus, 21 

Sacolão SEM 
anexo (1) 

220,90 R$ 4,41 R$ 974,17 

5 Nordeste Goiânia Rua Manoel Tavares 
de Abreu, 08 

Sacolão SEM 
anexo (1) 

161,65 R$ 4,36 R$ 704,79 

6 Nordeste Lagoinha Rua Formiga, 140 Sacolão SEM 
anexo (1) 

373 R$ 4,36 R$ 1.626,28 
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7 Noroeste Pindorama Av. Jacareí, 600 
Sacolão SEM 

anexo (1) 
327,68 R$ 5,43 R$ 1.779,30 

8 Pampulha 
Santa 

Terezinha 

Av. Heráclito 
Mourão de Miranda, 

3250 

Sacolão SEM 
anexo (1) 

324 R$ 4,64 R$ 1.503,36 

9 
Venda 
Nova 

Céu Azul 
Rua Maria 

Gertrudes, 644 com 
Luiz. Cantagalle 

Sacolão SEM 
anexo (1) 

511,2 R$ 4,28 R$ 2.187,94 

10 
Venda 
Nova 

Letícia 
Av. Padre Pedro 

Pinto, 3223 
Sacolão SEM 

anexo (1) 
316,24 R$ 4.28 R$ 1.353,51 

TOTAL DE UNIDADES COMERCIAIS TIPO 1 - SACOLÃO SEM ANEXO: 10 

 
 

 UNIDADES COMERCIAIS TIPO 2 - SACOLÃO COM ANEXO 
 

Nº DA 
UNID. 

REGIONAL BAIRRO 
ENDEREÇO DA 

ÁREA / EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA 

TIPO DE 
UNIDADE 

COMERCIAL 

ÁREA 
(M²) 

PREÇO 
PÚBLICO 
M²/MÊS 

PREÇO 
PÚBLICO 

TOTAL/MÊS 

11 Centro-Sul 
Santa 

Efigênia 
Av. Bernardo 

Monteiro, 756 
Sacolão COM 

anexo (2) 
122,10 R$ 6,35 R$ 775,34 

12 Leste Horto 
Rua Cap. Bragança, 
05 com av. Silviano 

Brandão 

Sacolão COM 
anexo (2) 

361 R$ 4,41 R$ 1.592,01 

13 Leste Paraíso Av. dos Andradas, 
3560 c / Av. Mem de 

Sacolão COM 
anexo (2) 

438,3 R$ 4,41 R$ 1.932,90 
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Sá 

14 Noroeste Caiçara 
Av. Antônio Peixoto 

Guimarães, 219 
Sacolão COM 

anexo (2) 
245,52 R$ 5,43 R$ 1.333,17 

15 Norte Guarani 
Av. Saramenha, 02 

com Cristiano 
Machado 

Sacolão COM 
anexo (2) 

971,55 R$ 5,.08 R$ 4.935,47 

16 Oeste Betânia 
Av. Úrsula Paulino, 

2060 
Sacolão COM 

anexo (2) 
232,84 R$ 5,73 R$ 1.334,17 

17 Oeste 
Nova 
Cintra 

Av. Padre José 
Maurício, 311 

Sacolão COM 
anexo (2) 

139,85 R$ 5,73 R$801.34 

18 Pampulha Urca 
Rua Expedicionário 
Paulo de Souza, 101 

Sacolão COM 
anexo (2) 

419,40 R$ 4,64 R$ 1.946,02 

19 
Venda 
Nova 

Serra 
Verde 

Av. Leontino 
Francisco Alves, 586 

Sacolão COM 
anexo (2) 

297,5 R$ 4,28 R$ 1.273,30 

TOTAL DE UNIDADES COMERCIAIS TIPO 2 - SACOLÃO COM ANEXO: 09 

 
 

 UNIDADES COMERCIAIS TIPO 3 – SACOLINHAS 
 

Nº 

DA 

UNID. 

REGIONAL BAIRRO 
ENDEREÇO DA ÁREA / 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

TIPO DE 
UNIDADE 

COMERCIAL 
ÁREA (M²) 

PREÇO 
PÚBLICO 
M²/MÊS 

PREÇO 
PÚBLICO 

TOTAL/MÊS 

20 Centro-Sul 
Santa Av. Bernardo Monteiro, Sacolinha 

15,40 R$ 6,35 R$ 97,79 
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Efigênia 756-A (3) 

21 Leste Horto 
Rua Cap. Bragança, 05-

A, com av. Silviano 
Brandão 

Sacolinha 
(3) 

29 R$ 4,41 R$ 127,89 

22 Leste Paraíso 
Av. dos Andradas, 

3560-A c / Av. Mem de 
Sá 

Sacolinha 
(3) 

27,10 R$ 4,41 R$ 119,51 

23 Noroeste Caiçara 
Av. Antônio Peixoto 
Guimarães, 219-A 

Sacolinha 
(3) 

53,31 R$ 5,43 R$ 289,47 

24 Noroeste Caiçara 
Av. Antônio Peixoto 
Guimarães, 219-B 

Sacolinha 
(3) 

76,69 R$ 5,43 R$ 416,43 

25 Noroeste Caiçara 
Av. Antônio Peixoto 
Guimarães, 219-C 

Sacolinha 
(3) 

75,04 R$ 5,43 R$ 407,47 

26 Norte Guarani 
Av. Saramenha, 02-A 

com Cristiano Machado 
Sacolinha 

(3) 
151 R$ 5,08 R$ 767,08 

27 Oeste 
Nova 
Cintra 

Av. Padre José 
Maurício, 311 

Sacolinha 
(3) 

40,75 R$ 5,73 R$ 233,50 

28 Pampulha Urca 
Rua Expedicionário 

Paulo de Souza, 101- A 
Sacolinha 

(3) 
25,90 R$ 4,64 R$120,18 

29 
Venda 
Nova 

Serra 
Verde 

Av. Leontino Francisco 
Alves, 586 - A 

Sacolinha 
(3) 

32,00 R$ 4,28 $136.96 
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30 
Venda 
Nova 

Serra 
Verde 

Av. Leontino Francisco 
Alves, 586 - B 

Sacolinha 
(3) 

16,00 R$ 4,28 R$ 68,48 

31 
Venda 
Nova 

Serra 
Verde 

Av. Leontino Francisco 
Alves, 586 - C 

Sacolinha 
(3) 

16,00 R$ 4,28 R$ 68,48 

32 
Venda 
Nova 

Serra 
Verde 

Av. Leontino Francisco 
Alves, 586 - D 

Sacolinha 
(3) 

16,00 R$ 4,28 R$ 68,48 

TOTAL DE UNIDADES COMERCIAIS TIPO 3 - SACOLINHA: 13 

 
 

 UNIDADE COMERCIAL TIPO 4 - A EDIFICAR 
 

Nº DA 
UNID. 

REGIONAL BAIRRO 
ENDEREÇO DA ÁREA / 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

TIPO DE 
UNIDADE 

COMERCIAL 

ÁREA 
M² 

PRÇ. PÚBLICO 
M² / MÊS 

COM 
EDIFICAÇÃO 

PREÇO 
PÚBLICO 
TOTAL / 

MÊS7 

33 Oeste 
Jardim 

América 
 

Rua Tibiriçá esquina com 
Rua Industrial José Costa, 

Bairro Jardim América, 
Lote 001 e 002 do 

quarteirão 040A código 
planta 067002J (ZEIS – 

Zona de Especial 
Interesse Social) 

conforme Leis 7.166/96, 
8.137/00 e 9.959/10. 

Unidade a 
edificar (4) 

645,50 R$5,73 
 

R$3.698,72 
 

TOTAL DE UNIDADE COMERCIAL TIPO 4 - UNIDADE A EDIFICAR 01 

                                                           
7 O valor do Preço Público deste equipamento poderá ser revisto, sendo, portanto, uma estimativa. O valor divulgado 

neste Edital é o valor correspondente a área com edificação. Neste caso, foi calculado levando em conta todo o 

terreno disponível. 
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ANEXO 2   
 

TABELA DE VALORES REGIONAIS PELO USO E  
OCUPAÇÃO DE ÁREAS, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E MOBILIÁRIO URBANO 

 
(ANEXO INFORMATIVO - NÃO INSERIR NOS ENVELOPES) 

 

ANEXO A QUE SE REFERE O ART. 1º DO/A……... Nº ……..., DE …... DE ……... DE 2021 

“GRUPO I – PELO USO E OCUPAÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS E/OU PASSEIOS PÚBLICOS 

(AUTORIZAÇÃO, PERMISSÃO OU CONCESSÃO): 

(...) 

12.3 – PROGRAMA ABC (ABASTECER E COMBOIO DO TRABALHADOR), POR PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO: 

12.3.1 BARREIRO R$ 4,45 P/M² P/EXERCÍCIO 

12.3.2 CENTRO-SUL R$ 6,35 P/M² P/EXERCÍCIO 

12.3.3 LESTE R$ 4,41 P/M² P/EXERCÍCIO 

12.3.4 NORDESTE R$ 4,36 P/M² P/EXERCÍCIO 

12.3.5 NOROESTE R$ 5,43 P/M² P/EXERCÍCIO 

12.3.6 NORTE R$ 5,08 P/M² P/EXERCÍCIO 

12.3.7 OESTE  R$ 5,73 P/M² P/EXERCÍCIO 
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12.3.8 PAMPULHA R$ 4,64 P/M² P/EXERCÍCIO 

12.3.9 VENDA NOVA R$ 4,28 P/M² P/EXERCÍCIO 
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ANEXO 3  

QUADRO DE ATIVIDADES (PRODUTOS) 

(ANEXO INFORMATIVO - NÃO INSERIR NOS ENVELOPES) 

 

TIPO DE UNIDADE COMERCIAL ATIVIDADES (PRODUTOS) 

1- SACOLÃO SEM ANEXO 
 

● Hortifrutigranjeiros; 

● Mix de produtos de oferta obrigatória e permanente, sujeitos à 

fixação de preço máximo; 

● Grupo 1: Produtos minimamente processados e/ou processados 

de origem vegetal e/ou animal: café, cereais, biscoitos, doces, 

laticínios, carnes, peixes, embutidos etc. É vedada a 

comercialização de ultraprocessados; 

● Grupo 2: Produtos de higiene e limpeza; 

● Grupo 3: Produtos da cesta básica. 

2- SACOLÃO COM ANEXO 

● Hortifrutigranjeiros; 

● Mix de produtos de oferta obrigatória e permanente, sujeitos à 

fixação de preço máximo. 

3- SACOLINHAS 
 

● Grupo 1:  Produtos minimamente processados e/ou processados 

de origem vegetal e/ou animal: café, cereais, biscoitos, doces, 

laticínios, carnes, peixes, embutidos etc. É vedada a 

comercialização de ultraprocessados; 

● Grupo 2: Produtos de higiene e limpeza; 

● Grupo 3: Produtos da cesta básica. 

4- UNIDADE A EDIFICAR 

● Se Sacolão SEM ANEXO: idem Atividades (Produtos) da Unidade 
Comercial Tipo 1; 

● Se Sacolão COM ANEXO: idem Atividades (Produtos) da Unidade 
Comercial Tipo 2 
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ANEXO 4 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  
OU TERMO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA 

 
(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTAS) 

 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC 

 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social) ________________________________________________________, devidamente 

registrada no CNPJ sob o nº _________________________________________, por seu(sua)  sócio(a) / 

presidente infra-assinado, devidamente qualificado no __________________________________, 

registrado na ___________________________________sob o nº _____________________, DECLARA 

que (i) conhece as condições da(s) área(s) / edificação(ões) pública(s) / mobiliário urbano listado(s) à(s) 

qual(is) concorre no Chamamento Público SMASAC Nº 005/2020, (ii) que tem conhecimento das normas 

que regem o referido edital e  o Programa ABasteCer, estando ciente de que todas as despesas 

necessárias para construção / reforma / adequação, a ser realizada nos termos e em cumprimento das 

Diretrizes Obrigatórias estabelecidas no Anexo 5 do edital,  (iii) das condições para instalações de 

equipamentos que tornem a(s) Unidade(s) Comercial(is) ABasteCer efetivamente adequada(s) ao 

exercício da atividade, (iv)  que serão de inteira responsabilidade do licitante vencedor e que (v) estas 

benfeitorias ficam incorporadas ao patrimônio público, devendo o espaço ser entregue em perfeitas 

condições de uso ao término da permissão. 

Belo Horizonte, ____ de ___________________ de _______ 

 

Empresa/Cooperativa: ___________________________________________________________ 

CNPJ ______________________________________ 

 

______________________________________ 
Assinatura 
 
_______________________________________________________________ 
Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa/cooperativa
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MODELO DE TERMO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA 

 

À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC 

  

Para fins de participação no Chamamento Público SMASAC Nº 005/2020, 

…………......................................................................................... (Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n° 

..........................................., por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a)........................................................................................,      portador(a) da Carteira de Identidade - RG 

nº................................................. e do CPF nº......................................................................, DECLARA, sob as 

penas da lei, que faz a opção de não realizar a Visita Técnica nas dependências dos referidos imóveis, 

assumindo total responsabilidade, ficando impossibilitada de alegar desconhecer as informações e as 

condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, estando ciente das implicações 

e sanções previstas. 

Belo Horizonte, ____ de ___________________ de _______ 
 
Empresa/Cooperativa: _________________________________________________ 
 
CNPJ ______________________________________ 
 
Assinatura______________________________________ 

 
Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da 
empresa/cooperativa____________________________________________________ 

 
 

 
 
 

  

 
ANEXO 5  
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CHECK LIST DE INTERVENÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ARQUITETÔNICO-CONSTRUTIVAS 
OBRIGATÓRIAS PARA REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO 

 
(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTAS) 

 

DADOS DA UNIDADE COMERCIAL DE INTERESSE8: 

TIPO DE UNIDADE 
COMERCIAL 

(Marcar apenas 
uma opção) 

Nº DA 
UNID. 

REGIONAL BAIRRO 
ENDEREÇO DA  

EDIFICAÇÃO / MOBILIÁRIO 
URBANO PÚBLICO 

ÁREA 
(M²) 

(  ) 1- Sacolão sem 
anexo 
(  ) 2- Sacolão com 
anexo 
(  ) 3- Sacolinha 

   

 

 
 

 
 

ESCOPO DAS 
INTERVENÇÕES 

ITEM DIRETRIZ OBRIGATÓRIA 
INTERVENÇÃO NECESSÁRIA9 
(Marcar apenas uma opção) 

Reformas 
Gerais 

01 

Revisões elétricas, hidráulicas, 
estanqueidade de coberturas, etc. para 
o funcionamento adequado da 
edificação 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 
 

02 
Adaptação da edificação às normas de 
acessibilidade universal. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

03  
Adaptação da edificação às normas de 
vigilância sanitária. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

                                                           
8 Caso a empresa ou cooperativa se interesse por mais de uma unidade comercial, será necessário apresentar um “Check 

list - Anexo 5” para cada. 
9 Em caso de divergência entre a indicação das intervenções necessárias por parte da proponente e a situação da unidade 

comercial averiguada pela Administração Municipal, a intervenção necessária indicada por esta deverá ser realizada. 
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04 
Adaptação da edificação às normas de 
prevenção e combate a incêndio e 
pânico. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Melhoria da 
inserção do 

equipamento 
no espaço 

público 

05 

Qualificação do espaço público do 
entorno para melhorar a acessibilidade 
e inserção do equipamento, prevendo 
complementação da arborização e 
atendimento ao padrão de calçadas e 
passeios do município. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Fachadas 

06 
Fachadas e portões com pintura 
conforme Portaria específica a ser 
publicada.  

(  ) Ciente 
 

07 
Letreiros substituídos pelo padrão, 
conforme Portaria específica a ser 
publicada. 

(  ) Ciente 

08 
Toldos em lona de PVC (quando 
permitidos), conforme Portaria 
específica a ser publicada. 

(  ) Ciente 

Áreas internas 

09 

Pisos revestidos com material liso, 
antiderrapante, impermeável, lavável, 
de fácil higienização e resistente ao uso 
e aos produtos de limpeza e 
desinfecção, com inclinação suficiente 
em direção aos ralos que não permitam 
que a água fique estagnada. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

10 

Paredes com acabamento liso, 
impermeável, lavável, de cor clara e 
resistente aos impactos, à higienização 
e ao calor. Devem estar livres de 
umidade, bolores, descascamentos, 
rachaduras e outras imperfeições. É 
vedado o uso de divisórias de vazio 
interno. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

11 
Ralos e grelhas existentes que 
permitam fechamento.  

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
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(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

12 

Esgoto e caixas de gordura 
dimensionados para suportar a 
demanda dos resíduos, em bom estado 
e fora da área de preparação e estoque 
dos alimentos. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Telhados, lajes 
e forros 

13 

Teto liso, de material adequado, 
pintado em cor clara e livre de goteiras, 
infiltrações, descascamentos ou 
imperfeições. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Proteção de 
aberturas 

14 

Aberturas existentes para iluminação e 
instalação de equipamentos de 
exaustão, ventilação e climatização, 
protegidas contra o acesso de animais 
sinantrópicos e sujidades. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

15 
Janelas e aberturas teladas e bem 
ajustadas ao batente. 

(  ) Nenhuma - Diretriz Obrigatória 
atendida 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Áreas de 
apoio 

 

16 

Área de preparação e estocagem dos 
alimentos com fechamento 
automático e aberturas externas 
protegidas por tela removível para 
impedir a entrada de animais 
sinantrópicos. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

17 

Banheiro(s) e vestiário(s) sem 
comunicação direta com as áreas de 
preparo e de armazenamento dos 
alimentos, com locais para colocação 
de papel higiênico, sabonete, 
antisséptico, papel toalha e lixeiras 
com tampa e pedal. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Mobiliário 18 
Bancadas, balcões e mesas de 
manipulação e exposição dos produtos 
feitos de material liso, impermeável e 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
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de fácil limpeza, em bom estado de 
conservação, livres de bolores, 
ferrugem, rachaduras, etc. 
 Gôndolas de madeira são proibidas; 
Gôndolas de ferro ou revestidas em 
azulejo com rejunte devem ser 
evitadas.   

(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Caixa d’água 19 

Caixa d’água limpa, conservada, 
tampada, sem rachaduras, 
vazamentos, infiltrações e 
descascamentos. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Instalações 
elétricas 

20 
Fiações elétricas protegidas e 
devidamente embutidas. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

Melhoria de 
iluminação e 

ventilação 
21 

Iluminação e ventilação eficientes, 
sejam elas naturais ou artificiais. 

(  ) Nenhuma - equipamento 
apresenta condição satisfatória 
 
(  ) Uma ou mais intervenções 
necessárias 

 
Belo Horizonte, ____ de ___________________ de _______ 

Empresa/Cooperativa: ___________________________________________________________ 

CNPJ ______________________________________ 

 
______________________________________ 

Assinatura 
 

_______________________________________________________________ 
Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa/cooperativa 

 
 
 
 

ANEXO 6 
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CHECK LIST DE INTERVENÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ARQUITETÔNICO-CONSTRUTIVAS 
OBRIGATÓRIAS PARA NOVA EDIFICAÇÃO 

 
(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTAS) 

 

DADOS DA UNIDADE COMERCIAL DE INTERESSE: 

Nº DA 
UNID. 

TIPO DE UNIDADE 
COMERCIAL 

REGIONAL BAIRRO 
ENDEREÇO DA  

EDIFICAÇÃO / MOBILIÁRIO URBANO PÚBLICO 
ÁREA  
(M²) 

33 
(  ) 4 - Unidade a 
Edificar 

Oeste 
Jardim 

América 

Rua Tibiriçá esquina com Rua Industrial José 
Costa, Bairro Jardim América, Lote 001 e 002 
do quarteirão 040A código planta 067002J 
(ZEIS – Zona de Especial Interesse Social) 
conforme Leis 7.166/96, 8.137/00 e 9.959/10. 

645,50 

 
 

ESCOPO DAS 
INTERVENÇÕES 

ITEM DIRETRIZ OBRIGATÓRIA 

Reformas Gerais 

01 
A edificação deverá garantir o funcionamento adequado das instalações 
elétricas, hidráulicas, a estanqueidade de coberturas e garantir o 
funcionamento adequado da edificação 

02 A edificação deverá atender às normas de acessibilidade universal. 

03  A edificação deverá atender às normas de vigilância sanitária. 

04 
A edificação deverá atender às normas de prevenção e combate a incêndio e 
pânico. 

Inserção do 
equipamento no 
espaço público 

05 
Qualificação do espaço público do entorno para melhorar a acessibilidade e 
inserção do equipamento, prevendo complementação da arborização e 
atendimento ao padrão de calçadas e passeios do município.  

Fachadas 

06 Fachadas e portões com pintura conforme Portaria específica a ser publicada.  

07 Letreiros padrão conforme Portaria específica a ser publicada. 

08 
Toldos em lona de PVC (se permitidos), conforme Portaria específica a ser 
publicada. 
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Áreas internas 

09 

Pisos revestidos com material liso, antiderrapante, impermeável, lavável, de 
fácil higienização e resistente ao uso e aos produtos de limpeza e desinfecção, 
com inclinação suficiente em direção aos ralos que não permitam que a água 
fique estagnada. 

10 

Paredes com acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara e resistente 
aos impactos, à higienização e ao calor. Devem estar livres de umidade, 
bolores, descascamentos, rachaduras e outras imperfeições. É vedado o uso 
de divisórias de vazio interno. 

11 Ralos e grelhas que permitam fechamento.  

12 
Esgoto e caixas de gordura dimensionados para suportar a demanda dos 
resíduos, em bom estado e fora da área de preparação e estoque dos 
alimentos. 

Telhados, lajes e 
forros 

13 
Teto liso, de material adequado, pintado em cor clara e livre de goteiras, 
infiltrações, descascamentos ou imperfeições. 

Proteção de 
aberturas 

14 
Aberturas para iluminação e instalação de equipamentos de exaustão, 
ventilação e climatização, protegidas contra o acesso de animais 
sinantrópicos e sujidades. 

15 Janelas e aberturas teladas e bem ajustadas ao batente. 

Áreas de apoio 
 

16 
Área de preparação e estocagem dos alimentos com fechamento automático 
e aberturas externas protegidas por tela removível para impedir a entrada de 
animais sinantrópicos. 

17 
Banheiro(s) e vestiário(s) sem comunicação direta com as áreas de preparo e 
de armazenamento dos alimentos, com locais para colocação de papel 
higiênico, sabonete, anti-séptico, papel toalha e lixeiras com tampa e pedal. 

Mobiliário 18 

Bancadas, balcões e mesas de manipulação e exposição dos produtos feitos 
de material liso, impermeável e de fácil limpeza, em bom estado de 
conservação, livres de bolores, ferrugem, rachaduras, etc. 
Gôndolas de madeira são proibidas; Gôndolas de ferro ou revestidas em 
azulejo com rejunte devem ser evitadas.   

Caixa d’água 19 
Caixa d’água limpa, conservada, tampada, sem rachaduras, vazamentos, 
infiltrações e descascamentos. 

Instalações 
elétricas 

20 Fiações elétricas protegidas e devidamente embutidas; 
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Melhoria de 
iluminação e 

ventilação 
21 Iluminação e ventilação eficientes, sejam elas naturais ou artificiais; 

 
 

Belo Horizonte, ____ de ___________________ de _______ 

 

Empresa/Cooperativa: ___________________________________________________________ 

 

CNPJ ______________________________________ 

 

______________________________________ 
Assinatura 

 
_______________________________________________________________ 

Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa/cooperativa
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ANEXO 7  
 

MODELO DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE PARA PARTICIPAÇÃO NO 
CERTAME 

(ANEXO INFORMATIVO – NÃO INSERIR NOS ENVELOPES) 
 
 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC 
 
Prezados Senhores, 
 
(Nome da Empresa / Cooperativa) ________________________________________________________, 

devidamente registrada no CNPJ sob o nº ____________________________________, por seu/sua sócio(a) 

/ presidente infra-assinado, devidamente qualificado no _______________________________, registrado 

sob o nº ______________________________, respeitosamente solicita o credenciamento do (a) Sr.(a) 

______________________________________________________________, portador (a) do CPF 

n°______________________, como nosso preposto para nos representar no presente Chamamento Público 

SMASAC nº …… /2020 - Programa Abastecer, podendo assinar documentos, interpor recursos e desistir de 

sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 
Belo Horizonte, ____ de _______________ de _______ 

 
_______________________________________________ 

Assinatura 
 

___________________________________________________________ 
Nome e RG do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa / cooperativa 
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ANEXO 8  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
(A SER ANEXADO AO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa / Cooperativa)_______________________________________________________, 

devidamente registrada no CNPJ sob o nº ____________________________________, por seu/sua 

sócio(a) / presidente infra- assinado, devidamente qualificado no _____________________________, 

registrado sob o nº ______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que esta 

empresa/cooperativa não incorre em qualquer dos impedimentos previstos no edital de Chamamento 

Público SMASAC nº …../2020 - Programa Abastecer, ou seja: 

• ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

• esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública do Município de Belo 

Horizonte, ou qualquer de seus órgãos descentralizados; 

• esteja enquadrada nas disposições do artigo 9° da Lei nº. 8.666/93. 

 

Nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93 compromete-se a informar a ocorrência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo referido edital. 

 
Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______ 
 
Empresa/Cooperativa: _________________________________________________________ 
 
CNPJ ___________________ 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 

___________________________________________________________ 
Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa/cooperativa
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ANEXO 9   
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO  
DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 
(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTAS) 

 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa / Cooperativa)________________________________________________________, 

devidamente registrada no CNPJ sob o nº __________________________________________, por seu/sua 

representante _________________________________________________________________ 

CPF _______________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento do 

edital de Chamamento Público SMASAC nº 0…../2020 - Programa ABASTECER e de seus anexos, bem como 

das leis que regem o certame e das condições gerais e específicas do objeto do presente chamamento, e 

que está de acordo com a totalidade de seus termos, bem como que tal permissão será em caráter precário. 

 
Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______ 

 
 

Empresa/Cooperativa: ___________________________________________________ 
 
CNPJ ____________________________________ 

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 

_______________________________________________________________ 
Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa/cooperativa
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ANEXO 10   
 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE PESSOAL DE EMPREGADOS QUE SE 
ENQUADREM NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTAS) 

 
 

À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Para fins de participação no edital de Chamamento Público SMASAC nº 005/2020 - Programa ABASTECER, 
DECLARAMOS que não possuímos em nosso quadro funcional, menores de dezoito anos executando 
trabalho no período noturno, perigoso, ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______ 

 
 

Empresa/Cooperativa: ___________________________________________________________ 
 
CNPJ _____________________________________ 

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 

____________________________________________________ 
Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa/cooperativa 
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ANEXO 11  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA  
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 
(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTAS) 

 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _____________________________________________ 
é beneficiária da Lei Complementar 123/2006, na condição de _______________________ considerando 
os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada. 
Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, 
que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X do §4º do art. 3º da 
Lei 123/2006: 
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 
que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata 
o inciso II do caput deste artigo; 
e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica 
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 
Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 
supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 
 
Belo Horizonte, __ de ________________ de ______ 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO 12  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NOS CÓDIGOS DE 

POSTURAS, SANITÁRIO MUNICIPAL E DE EDIFICAÇÕES DE BELO HORIZONTE 
 

(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTAS) 
 
 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa / Cooperativa)________________________________________________________, 

devidamente registrada no CNPJ sob o nº __________________________________________, por 

seu/sua representante _________________________________________________________________ 

CPF _______________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento 

das obrigações contidas nos Códigos de Posturas, Sanitário Municipal e de Edificações do município de 

Belo Horizonte, necessárias ao cumprimento das condições gerais e específicas do edital de Chamamento 

Público SMASAC nº 005/2020 - Programa ABASTECER e de seus anexos, e que está de acordo com a 

totalidade de seus termos 

 

Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______ 

 
 

Empresa/Cooperativa: ___________________________________________________ 
 
CNPJ ____________________________________ 
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ANEXO 13 
 

 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTAS) 

 

1- DADOS DA PROPONENTE: 

(    ) Empresa     (    ) Cooperativa da Agricultura Familiar 

Razão Social: _______________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________ Inscrição Estadual:_______________________ 

Endereço Completo: 
___________________________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________ E-mail: ______________________________ 

Nome completo da Representante Legal: _______________________________________ 

CPF: _____________________________________             RG: _______________________ 

Endereço Completo: 
___________________________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________ E-mail: ______________________________ 

 

2- DADOS DA UNIDADE COMERCIAL DE INTERESSE: 

● Tipo de Unidade : _______  

● Nº da Unidade: ______ 

● Endereço completo da Área / Edificação / Mobiliário Urbano Público: _______________________   

Bairro: _____________________    Regional: _____________ 

● Tipo de Unidade Comercial (Marcar apenas uma opção):  

(   ) 1- Sacolão sem anexo   (  ) 2- Sacolão com anexo (  ) 3- Sacolinha   (  ) 4 - A edificar 

● Atividade (Produtos) (conforme Anexo 3): _______________________________________________ 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________________ de _______ 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nome e CPF do Signatário / Representante Legal da empresa/Assinatura
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ANEXO 14  
 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 
(A SER ANEXADO AO ENVELOPE PROPOSTAS) 

 

1- DADOS DA PROPONENTE: 

(    ) Empresa     (    ) Cooperativa da Agricultura Familiar 

Razão Social : ___________________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________       Inscrição Estadual: __________________________________ 

Endereço Completo: _______________________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________ E-mail: ___________________________________________ 

Nome completo da Representante Legal: ______________________________________________________ 

CPF: _____________________________________             RG: _____________________________________ 

Endereço Completo: _______________________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________ E-mail: ___________________________________________ 

 
 

2- DADOS DA UNIDADE COMERCIAL DE INTERESSE: 

● Lote: _______  

● Nº da Unidade: ______ 

● Endereço completo da Área / Edificação / Mobiliário Urbano Público: _______________________   

Bairro: _____________________    Regional: _____________ 

● Tipo de Unidade Comercial (Marcar apenas uma opção):  

(   ) 1- Sacolão sem anexo   (  ) 2- Sacolão com anexo (  ) 3- Sacolinha   (  ) 4 - A edificar 

● Atividade (Produtos) (conforme Anexo 3): _______________________________________________ 

● Área m²: ____________ 

● Prç. Público M² por Mês (conforme Anexo 1): R$ ________________ 

 

 
ATENÇÃO: Os quesitos abaixo não são de preenchimento obrigatório, mas serão considerados para a 

qualificação da Proposta Técnica da proponente, incidindo sobre cada um deles pontuação, conforme 

indicado no item 7.8.3, alínea “b” do Edital. Uma vez apresentados, sua implantação deverá ser 
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posteriormente comprovada e monitorada pela GEASC, estando a proponente sujeita à 

notificação/multa/suspensão/perda do TPRU, em caso de descumprimento. 

1- PARCERIA(S) FIRMADA(S) PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E/OU ORGÂNICOS IN 
NATURA E/OU PROCESSADOS: 

PARCEIRO 1: Razão Social / Nome: 
_____________________________________________________________  

CNPJ / CPF: _____________________________ 

Endereço Completo: 
______________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________   E-mail: ______________________ 

Nome completo do Representante Legal (quando houver): 
_______________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: 
______________________________________ 

Modalidade da Oferta: (    ) Revenda      (    ) Consignação  (    ) Espaço para venda  

PARCEIRO 2: Razão Social / Nome: 
_____________________________________________________________  

CNPJ / CPF: _____________________________ 

Endereço Completo: 
______________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________   E-mail: ____________________________ 

Nome completo do Representante Legal (quando houver): 
______________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: ________________________ 

Modalidade da Oferta: (    ) Revenda      (    ) Consignação  (    ) Espaço para venda  

PARCEIRO ...: Razão Social / Nome: 
_____________________________________________________________  

CNPJ / CPF: _____________________________ 

Endereço Completo: 
___________________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________   E-mail: ____________________________ 

Nome completo do Representante Legal (quando houver): 
___________________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: ____________________________ 

Modalidade da Oferta: (    ) Revenda      (    ) Consignação  (    ) Espaço para venda  
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2- DIVERSIDADE DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS IN NATURA E/OU PROCESSADOS 
A SEREM OFERTADOS: 

1. ……………………………………………………………..…………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………….……….. 

3. ………………………………………………………………………………….…………………….. 

4. …………………………………………………………………………….…………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………….…………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………..…. 

8. ……………………………………………………………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………………………………………………. 

 

3- INTERVENÇÕES PROPOSTAS, EM ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ARQUITETÔNICO-CONSTRUTIVAS 
OPCIONAIS: 

ESCOPO DAS 
INTERVENÇÕES 

ITEM DIRETRIZ OPCIONAL 

INTERVENÇÃO 
PROPOSTA 

(Marcar apenas uma 
opção) 

Sustentabilidade 
Energia renovável 

1 Instalação de placas de energia solar (  ) Sim         (  ) Não 

Sustentabilidade 
Reaproveitamento 

de água 
2 

Instalação / presença de equipamentos para 
a captação de águas pluviais e/ou 
reaproveitamento de água 

(  ) Sim         (  ) Não 

Sustentabilidade 
Iluminação e 

ventilação naturais 
3 

Substituição da cobertura existente por 
cobertura metálica com abertura zenital 
permitindo iluminação e ventilação natural 

(  ) Sim         (  ) Não 

Sustentabilidade  4 
Implantação de unidade de compostagem ou 
realização de parcerias com iniciativas 

(  ) Sim         (  ) Não 
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Tratamento e 
Gestão de Resíduos 

Orgânicos 

públicas e/ou da sociedade civil voltadas para 
o aproveitamento de resíduos orgânicos 

Relação do 
equipamento com o 

espaço público 

5  
Instalação de paraciclo e/ou ponto para 
manutenção de bicicleta 

(  ) Sim         (  ) Não 

6 
Implantação de bancos no passeio ou no 
afastamento frontal 

(  ) Sim         (  ) Não 

7 
Implantação / presença de banheiro extra 
para o público 

(  ) Sim         (  ) Não 

8 Implantação / presença de bebedouro (  ) Sim         (  ) Não 

9 
Implantação / presença de lavatório para 
higienização das mãos 

(  ) Sim         (  ) Não 

10 
Tratamento de parte da fachada com jardim 
vertical 

(  ) Sim         (  ) Não 

11 
Criação de área permeável no afastamento 
frontal. 

(  ) Sim         (  ) Não 

 

4 - PARCERIA(S) FIRMADA(S) COM BANCOS DE ALIMENTOS E/OU ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS 
DE BELO HORIZONTE PARA A DESTINAÇÃO DE PRODUTOS: 

(Preenchimento EXCLUSIVO para Proponente de Unidade  Comercial Tipos 1 e 2 - SACOLÕES) 

PARCEIRO 1: Razão Social: ____________________________________________  

CNPJ: _____________________________ 

Endereço Completo: 
____________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: 
______________________________________ 

Nome completo do Representante Legal: 
___________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: 
______________________________________ 

PARCEIRO 2: Razão Social: _______________________________ CNPJ: _________________ 

Endereço Completo: _______________________________________________ 
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Telefone(s): ______________________ E-mail: __________________________ 

Nome completo do Representante Legal: _______________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: __________________________ 

PARCEIRO ...: Razão Social: ______________________________ CNPJ: _________________ 

Endereço Completo: ______________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: ________________________ 

Nome completo do Representante Legal: _____________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: ________________________ 

 

5- GRUPO DE PRODUTOS QUE PRETENDE COMERCIALIZAR NA UNIDADE  
(Preenchimento EXCLUSIVO para Proponente de Unidade Comercial Tipo 3 - SACOLINHA) 

Marque um ou mais grupos de produtos que pretende comercializar na Unidade Comercial Tipo 3 - 
SACOLINHA: 
( ) Grupo 1: Produtos Semi Processados e Processados: café, cereais, biscoitos, doces, laticínios, etc. É 
vedada a comercialização de ultraprocessados. 
(   ) Grupo 2: Produtos de origem animal: Carnes, peixes, embutidos, etc 
(   ) Grupo 3: Produtos de higiene e limpeza  
(   ) Grupo 4: Produtos da cesta básica/gêneros de primeira necessidade (fazer uma proposta) 

 

 

 
Belo Horizonte, ___ de __________________ de ______ 

 
 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 
_____________________________________________________________________________ 

Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa/cooperativa
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ANEXO 15  
 

MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
  

(INSERIR NOS ENVELOPES Nº 1 – DOCUMENTOS E Nº 2 PROPOSTAS) 
 

 

(Razão Social da Pessoa Jurídica Declarante)_______________________________________, 

inscrita no CNPJ nº ______________________, situada à (Endereço 

Completo)______________________________________________________________, ATESTA 

para os devidos fins que (Razão Social da Pessoa Jurídica Proponente)_______________________ 

_________________________________________ inscrita no CNPJ nº ______________________, 

situada à (Endereço Completo) ______________________________________________, 

participante do edital de Chamamento Público SMASAC nº …./2020 - Programa Abastecer, exerceu 

as atividades abaixo relacionadas de forma ………, com qualidade ……… no período de 

____/____/____ a  ____/____/____, em (Bairro / Cidade / Estado)_________________________. 

 
Atividades Exercidas: 
● __________________________________________________________________ 

● __________________________________________________________________ 

● __________________________________________________________________ 

● __________________________________________________________________ 

 

____(Local) ____________, ____/____/____ 

 

____________________________________ 

(Nome do responsável pelas informações) 

                                                                                                 
____________________________________ 

(Cargo/função)                                                           

_______________________________________ 

         (Assinatura do responsável pelas informações)
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ANEXO 16  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E PARCERIA PARA DESTINAÇÃO DE PRODUTOS   
 

(para comprovação de quesito de pontuação da Proposta Técnica) 
 

(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTAS) 
 

Para fins de comprovação junto ao CHAMAMENTO SMASAC Nº005/2020, Processo nº 

_________________________, a empresa/cooperativa PROPONENTE (Razão 

Socia)_______________________________ CNPJ nº __________________________, situada à (endereço 

completo) ________________________________________________________________________________ 

DECLARA à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

CIDADANIA/COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, sob as penas da lei, firmar COMPROMISSO E A PARCERIA  com 

o Banco de Alimentos e/ou Entidade Socioassistencial de Belo Horizonte, para a destinação de produtos  in 

natura e/ou processados sem valor comercial, mas aptos ao consumo humano, abaixo listado: 

DADOS DO PARCEIRO 

Razão Social: _________________________________________________________________________  

CNPJ: _____________________________ 

Endereço Completo: ____________________________________________________________________ 

Telefone(s): ___________________________   E-mail: ________________________________________ 

Nome completo do Representante Legal: _____________________________________ 

Telefone(s): ______________________________ E-mail: ______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ________________________________________________________ 

Carimbo da Entidade: 

 

Anexar: 

● Estatuto social em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) e  
● Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - C.N.P.J., emitido no sítio eletrônico 

oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil 
existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo. 

 
    Belo Horizonte, ____ de ___________________ de _______ 

 
______________________________________ 

Assinatura 
_______________________________________________________________ 

Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da Empresa/Cooperativa PROPONENTE
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ANEXO 17  
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E PARCERIA PARA A OFERTA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS, 
AGROECOLÓGICOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU URBANA  

 
(para comprovação de quesito de pontuação da Proposta Técnica) 

(INSERIR NO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTAS) 
 

A/O 

 (     ) Cooperativa       (     ) Agricultor/a Familiar    (    ) Agricultor/a Orgânico/a     (   ) Agricultor/a Urbano    

(Razão Social/Nome) ____________________________________________________________________,  

CNPJ/CPF nº __________________________________, situado / residente à (endereço completo): 

_________________________________________________________________________________ 

DECLARA à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
CIDADANIA/COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, para fins de comprovação junto ao edital de  CHAMAMENTO 
SMASAC Nº005/2020,  Processo nº 01-088.892/20-24 e sob as penas da lei, firmar COMPROMISSO E 
PARCERIA  com a empresa/ cooperativa PROPONENTE (Razão Social) 
__________________________________________________, CNPJ nº ________________________, situado 
à (endereço completo) _____________________________________________________________________, 
para fornecimento de produtos (    ) Agroecológico:  (    ) in natura    (    ) processado    e/ou       (    ) Orgânico:  
(    ) in natura   (    ) processado, a serem comercializados na(s) unidade(s) comercial(is) do Programa ABasteCer, 
para a(s) qual(is) o Proponente for selecionado. 

Declara ainda ter conhecimento e consentir com a Proposta Técnica apresentada pela (nome da empresa/ 
cooperativa PROPONENTE) no âmbito do referido Edital. 

 

______________, _____ de __________de ____. 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

Nome: ___________________________________________CPF: _______________________ 

 

Representante legal na Cooperativa PARCEIRA: __________________________________________________ 

 

CNPJ: ______________________________ 
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ANEXO 18 
 

TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO – TPRU 

 
(ANEXO INFORMATIVO - NÃO INSERIR NOS ENVELOPES) 

 
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência 
Social,  Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra da Cunha Pinto Colares, a seguir designado simplesmente 
PERMITENTE, e, de outro lado, ____________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o n° __________ sediada na ________________________________________________________ 
doravante designada PERMISSIONÁRIA/O, neste ato representado por seu/sua representante legal, 
__________________, portador/a da CI nº. ___________________, devidamente inscrito/a no CPF sob o 
nº. ________________, nos termos do Contrato ________________ registrado na ______________ sob 
o nº _______, têm entre si justo e acordado o presente, o que fazem com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93 
nos termos do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC nº005/2020 e seus Anexos, bem como 
observadas as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1 A PERMITENTE outorga à PERMISSIONÁRIA/O, a Permissão Remunerada de Uso  para ocupação da 
unidade integrante do Programa ABasteCer, (Nome da Unidade Comercial) , cuja área é de ____ m², 
localizada à (endereço completo) em  Belo Horizonte/MG, com vistas à exploração de comércio varejista 
de produtos hortifrutigranjeiros, produtos minimamente processados e processados, de origem vegetal 
e/ou animal, produtos da cesta básica, produtos de higiene e limpeza e/ou daqueles de oferta obrigatória 
e permanente, que compõem o mix de produtos sujeitos à fixação de preço máximo, em edificação 
comercial a ser construída/reformada no local pela permissionária/o, com recursos próprios, sem ônus 
para PBH, dentro das normas e condições estabelecidas pelo presente instrumento, pelo edital de 
Chamamento Público SMASC nº005/2020, pelas Portarias publicadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA e demais legislações pertinentes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  
 
2.2. O Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU terá vigência pelo prazo de 120 (cento e vinte) 
meses, prorrogáveis a critério da Administração por igual ou menor período, a contar da data de sua 
assinatura, observando-se as condições constantes na proposta vencedora do certame e nas normas 
editalícias. 
 

2.2.1 Para as/os habilitadas/os que constam no Cadastro de Reserva, uma vez convocados em razão 
da ocorrência da situação prevista de vacância a outorga terá prazo de vigência contado a partir da 
data de assinatura do TPRU até o limite indicado no item 1.2.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ATIVIDADE COMERCIAL 
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A presente outorga tem como finalidade a ocupação e o exercício de comércio varejista de produtos 
hortifrutigranjeiros, produtos minimamente processados e processados, de origem vegetal e/ou animal, 
produtos da cesta básica, produtos de higiene e limpeza e/ou daqueles de oferta obrigatória e 
permanente, que compõem o mix de produtos sujeitos à fixação de preço máximo, através da outorga de 
Termo de Permissão Remunerada de Uso, da Unidade comercial _________ que compreendem o 
Programa ABasteCer, por parte do permissionário dentro das normas e condições impostas pelo  presente 
instrumento, pelo edital De Chamamento Público Nº005/2020, pelas Portarias publicadas pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC e 
demais legislações pertinentes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA/O PERMISSIONÁRIA/O  
 
3.1 A/o permissionária/o caberá as seguintes obrigações: 
 

a) apresentar Plano de Transição Operacional para o funcionamento da unidade comercial enquanto 

acontece a reforma ou adequação. 

b) solicitar prévia e expressa autorização da GABAC/SUSAN para executar quaisquer obras, reformas, 

adaptações e benfeitorias na área objeto da licitação. 

c) realizar a construção / reforma / adequação da unidade comercial de acordo com o projeto (diretrizes 

arquitetônico-construtivas obrigatórias e/ou opcionais) e com as legislações em vigor, conforme previsto 

no instrumento convocatório, no prazo máximo de 12 (doze) meses contados da data da aprovação pela 

SMASAC/Comissão Técnica e Multidisciplinar ou Gerência de Licenciamento de Edificações da Secretaria 

Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU/PBH, conforme o caso. 

d) observar e executar fielmente os parâmetros da identidade visual da(s) unidade(s) comercial(is) na(s) 

qual(is) é permissionária/o. 

e) iniciar o exercício da atividade comercial no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data 

da execução do projeto e conclusão da obra e em cumprimento dos termos constantes na Proposta 

Técnica, parte integrante do TPRU. 

f) pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade, nos termos deste edital e do TPRU, a 

partir da data de início da atividade comercial e o vencimento se dará no último dia útil do mês 

subsequente, conforme previsto nos decretos que regulamentam a cobrança dos preços públicos. 

g) no caso do Sacolão, a/o Permissionária/o fica obrigada/a ofertar diariamente, durante todo o horário de 

funcionamento um conjunto mínimo de 16 produtos composto pelos três grupos alimentares: hortaliças, 

frutas e proteico, denominado MIX, a serem comercializados a preço controlado nas unidades do Programa 

ABasteCer. 

h) O Sacolão, em cuja unidade comercial não houver Sacolinha, anexa, este poderá comercializar os produtos 

autorizados à mesma. 

i) utilizar o mínimo de 60% (sessenta por cento) do total da área comercial, no caso dos sacolões, para o 

comércio de hortifrutigranjeiros. 

j) apresentar à GABAC/SUSAN relatórios mensais que informem a tonelagem de venda dos produtos 

comercializados, o número de atendimentos realizados e outros dados e informações adicionais que 
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comprovem a execução da Proposta Técnica, parte integrante do TPRU, até o quinto dia útil do mês 

subsequente.  

k) manter a área objeto da permissão de uso bem como suas adjacências em perfeito estado de conservação, 

higiene, limpeza e segurança, de forma a preservá-lo em perfeita ordem.  

l) Cumprir os termos apresentados na Proposta Técnica, anexo 14 do Edital, parte integrante deste TPRU;  

m) cumprir, naquilo que couber, as exigências do Código Sanitário, Código de Posturas e da SLU, bem como, 

as demais determinações legais de órgãos municipais, estaduais e federais. 

n) observar, no exercício da atividade, os horários de funcionamento fixados pela GABAC/SUSAN; 

o) O exercício de atividade comercial será de inteira responsabilidade do Permissionário, cabendo-lhe cumprir 

todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos pertinentes, observando ainda 

obrigatoriamente o horário comercial estabelecido pela SMASAC. 

p) manter na unidade comercial em local visível e destacado o Alvará Sanitário e de Localização. 

q) promover a comunicação visual de acordo com o projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania. 

r) quitar as despesas decorrentes do consumo de água, energia elétrica, telefone, encargos fiscais e 

trabalhistas e demais despesas com funcionários, inerentes à exploração da atividade comercial. 

s) utilizar locais e recipientes apropriados para acondicionamento e coleta do lixo, participando, quando 

possível tecnicamente, da coleta seletiva. 

t) manter placas em local visível e destacado contendo os preços de todos os produtos comercializados. 

u) manter contrato, sob sua responsabilidade exclusiva, de seguro contra incêndio das instalações, 

mercadorias, equipamentos e da edificação, controle de pragas. 

v) apresentar Certidão de Quitação Plena da PBH à GABAC, no mínimo anualmente, e sempre que esta 

solicitar. 

w) havendo danos às áreas objeto da permissão de uso, a usuários ou a terceiros, em decorrência da ação ou 

omissão de seus funcionários ou prepostos, a responsabilidade caberá exclusivamente a/o 

Permissionária/o. 

x) na hipótese de a/o permissionário pretender devolver a unidade objeto do TPRU, antes de findo o prazo, 

será exigida a avaliação da situação física do imóvel, a ser exercida por servidor público designado pela 

SMASAC, bem como a comprovação do pagamento do preço público e das tarifas relativas à energia 

elétrica, saneamento básico, telefonia e qualquer outro valor previsto no presente edital. 

y) a devolução da área objeto do TPRU, antes de findo o prazo de vigência, deverá ser comunicada 

formalmente à GABAC/SUSAN no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de o 

permissionário continuar responsável pelas parcelas mencionadas no item 10.2, bem como pela aplicação 

das demais sanções cabíveis. 

z) em caso de extinção, a qualquer título, do Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU, o 

permissionário obriga-se a retirar, por sua conta, o mobiliário no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 

sob pena de serem considerados abandonados. 

 
 CLÁUSULA QUINTA – DAS INTERVENÇÕES DE OBRA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES  
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5.1. A/o Permissionária/o deverá, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar Memorial 
Descritivo, Anteprojeto Arquitetônico e cronogramas das intervenções de construção / reforma / 
adequação que irá realizar em cada unidade comercial para a qual foi selecionada/o. 

 
5.2. O Anteprojeto Arquitetônico deverá atender às diretrizes obrigatórias definidas nos Códigos de 

Posturas, Edificações e Sanitário e demais legislações do município de Belo Horizonte. Para fins de 
análise, deverão ser entregues ainda:  

 
5.2.1. Fotomontagem com identificação da(s) fachada(s) e das intervenções a serem 

realizadas, incluindo indicação do local para instalação do letreiro padrão e toldo, 
quando permitido. 

 
5.2.2. Outras informações que o proponente achar pertinente para o bom entendimento da 

proposta tais como plantas, cortes, fachadas, perspectivas, etc. 
 

5.3. A/o permissionária/o deverá apresentar um Plano de Transição Operacional (PTO), em até 120 (cento 
e vinte) dias demonstrando como será o funcionamento da unidade comercial enquanto acontecem 
as intervenções. 

 
5.4. A/o permissionária/o terá o prazo máximo de 12 (doze) meses, a variar em função do tipo de 

intervenção, contados da data da aprovação do Anteprojeto Arquitetônico, para concluir a obra. 
 
5.5. As despesas com construção, reformas, adequação e conservação da unidade do Programa ABasteCer 

serão de inteira responsabilidade da/o permissionária/o que não fará jus a qualquer indenização ou 
retenção a esse título, estando ciente que todas as obras e reformas realizadas serão 
automaticamente integradas ao patrimônio municipal. 

 
5.7. A/o permissionária/o deverá observar fielmente o projeto e o cronograma aprovado pelos órgãos 

para a realização de obras de construção / reforma / adequação sob pena de não o fazendo, ser 
extinta a Permissão Remunerada de Uso e impostas às demais sanções cabíveis, salvo mediante 
justificativa formal apresentada e acatada pela SMASAC. 

 
5.8. A/o permissionária/o deverá observar e executar fielmente os parâmetros referentes à identidade 

visual definidos pelos órgãos competentes da PBH, sendo que a não objeção imediata e/ou a não 
autorização expressa por parte desses mesmos órgãos, não torna lícita a postura adotada pela 
permissionária/o nem implica transferência total ou parcial de responsabilidade ao Município. 

 
5.9. A/o permissionária/o deverá comunicar por escrito qualquer acidente ou sinistro decorrente das 

obras de construção/ reforma ou adequação da unidade do Programa ABasteCer o que não implica 
transferência total ou parcial ao Município de qualquer responsabilidade, bem como não o desobriga 
de quaisquer outras comunicações e providências estabelecidas pela legislação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÕES  
 
6.1. É VEDADO a/o Permissionária/o: 
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a) alterar a finalidade da permissão. 

b) locar ou sublocar, no todo ou em parte, o objeto da permissão. 

c) ceder, transferir ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, a área objeto da Permissão 

Remunerada de Uso. 

d) permanecer com o estabelecimento fechado por mais de 03 (três) dias úteis, sem prévia 

autorização da GEASC/SUSAN. 

e) ocupar áreas externas com quaisquer equipamentos ou objetos como caixas, placas, sacos ou 

mercadorias em exposição, em desacordo à legislação pertinente. 

f) deixar detritos, mercadorias avariadas ou impróprias para consumo em via pública ou área de 

trânsito. 

g) comercializar produtos impróprios, em estado de perecimento e em desacordo com a legislação 

pertinente. 

h) dar como garantia de contratos ou compromissos perante a terceiros, os direitos desta permissão, 

sendo nula de pleno direito, quaisquer promessas neste sentido. 

i) utilizar alto-falantes e/ou congêneres na área externa, e afixar cartazes ou publicidade não 

autorizados pela Administração Pública e/ou em desacordo com a legislação pertinente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
7.1. O Permissionário pagará ao PERMITENTE o valor mensal de R$ _____ (______________), perfazendo 

o valor anual de R$ _______ (________________). 
 

7.1.1. A/o Permissionária/o iniciará o pagamento mensal à Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, relativo ao uso do espaço outorgado no TPRU, a partir da data de início da 
atividade comercial e o vencimento se dará no último dia útil do mês subsequente. 

 
7.1.2. Os valores mensais constantes na cláusula 7.1 serão reajustados anualmente pelos 

índices fixados nos Decretos Municipais que regulamentam a cobrança de preço público. 
 
7.1.3. A/o Permissionária/o é responsável pelo pagamento mensal, do valor correspondente 

aos encargos provenientes do consumo de água, esgoto e energia elétrica, bem como 
daqueles decorrentes dos serviços de limpeza, higienização, desratização, 
desinsetização, manutenção, conservação e vigilância, aprovação (e execução) de 
projeto de incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, seguro 
contra incêndio, instalação de sistema interno de sonorização e de telefonia, e 
quaisquer outros que vierem a ser instituídos. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1. A recusa do adjudicatário em assinar o TPRU dentro do prazo fixado pela administração o sujeita à 

penalidade de multa no percentual de 10% (dez pontos percentuais) do valor total da proposta 
vencedora do certame, para os 120 (cento e vinte) meses de permissão remunerada de uso, sem 
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prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no Art. 81 da Lei 
8.666/93, garantida a prévia defesa do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
notificação. 

 
8.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no TPRU caracterizará inadimplência 

do adjudicatário/a-permissionária/a, sujeitando-se às seguintes penalidades:  
 

a) Advertência/Notificação. 

b) Suspensão do exercício da atividade. 

c) Extinção da permissão. 

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração municipal conforme 

disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
8.3. Constituem motivos para extinção do Termo de Permissão Remunerada de Uso, com o encerramento 

das atividades comerciais, dentre outros: 
 

a) o descumprimento, ainda que parcial, das obrigações nele estipuladas. 

b) a inadimplência, por quaisquer das penalidades reincidentes. 

c) o não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores. 

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

e) a dissolução da sociedade ou encerramento da empresa individual. 

f) a alteração contratual ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do Termo de Permissão Remunerada de Uso. 

g) razões de interesse público, justificadas e determinadas pela Administração Pública e exaradas 

em processo administrativo. 

h) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução do Termo de Permissão Remunerada de Uso. 

i) O aluguel das unidades comerciais, cessão de direito ou qualquer outra forma de transferência a 

outras pessoas implicará na extinção sumária da permissão, por se tratar de direito 

personalíssimo.   

 
8.4. As penalidades de advertência/notificação serão aplicadas pela Gerência de Apoio ao Sistema de 

Abastecimento e Comercialização – GEASC/SMASAC, nos casos referentes ao procedimento 
licitatório e a execução da permissão. 

 
8.5. As penalidades de suspensão e extinção do TPRU, bem como declaração de inidoneidade serão 

aplicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC. 
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8.6. Os casos de extinção do Termo de Permissão Remunerada de Uso serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
8.7. A extinção, quando provocada pelo permissionário, acarretará a aplicação do disposto no artigo 80 

da Lei 8.666/93; 
 
8.8. É garantido a/o permissionária/o o direito à defesa prévia, exercida mediante manifestação formal 

nos autos de processo administrativo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da notificação da 
intenção da Administração Pública de aplicar-lhe penalidade, exceto quando se tratar de declaração 
de inidoneidade, hipótese em que o prazo para defesa prévia será de até 10 (dez) dias corridos da 
data de notificação. 

 
8.9. A/a Permissionária/o que não efetuar o pagamento do preço público devido à Administração Pública, 

em decorrência da outorga da permissão remunerada de uso, por período superior a 90 (noventa) 
dias corridos contados da data em que se iniciou a mora ou que praticar qualquer das demais 
condutas previstas no item 7.3, estará sujeito à extinção do TPRU e deverá desocupar a área objeto 
do TPRU, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento de 
notificação de desocupação expedida pela SMASAC. 

 
8.10. A aplicação de penalidades não prejudica o direito do Município de Belo Horizonte de ressarcir-se 

de prejuízos causados pelo permissionário inadimplente, ou de promover a cobrança judicial ou 
extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

 

CLÁUSULA NONA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE 
DADOS 

9.1. A/o permissionária/o obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da 
operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento 
contratual. 

9.2. A/o permissionária/o obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando 
a segurança, a proteção, à confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base 
de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos 
acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma 
de tratamento não previstos.  

9.3. A/o permissionária/o deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da 
informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo. 

9.4. A/o permissionária/o não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 
tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  
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9.5. A/o permissionária/o não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 
escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 
cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

9.5.1 A/o permissionária/o obrigasse a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 
estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 
cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

9.6. A/o permissionária/o fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, 
restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.   

9.6.1. A/o permissionária/o não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento 
do objeto deste instrumento contratual. 

9.6.1.1. A/o permissionária/o deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento 
ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo 
não haja necessidade de realizar seu tratamento. 

9.7. A/o permissionária/o deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 
parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

9.7.1. A notificação não eximirá a/o permissionária/o das obrigações e/ou sanções que possam 
incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

9.7.2. A/o permissionária/o que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente 
instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento 
por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade 
competente. 

9.8. A/o permissionária/o fica obrigada/o a manter preposto para comunicação com a Contratante para 
os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores. 

9.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 
permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a /o permissionária/o e o PERMITENTE, 
bem como, entre a a /o permissionária/o e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou 
prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 
regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

9.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a/o 
permissionária/o a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
sanção, sem prejuízo de outras 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
10.1. Os casos omissos serão encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania. 
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10.2. O presente Termo de Permissão Remunerada de Uso é vinculado ao edital e seus anexos, para que 
sejam dirimidas quaisquer dúvidas, independentemente de transcrição. 

 
10.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para solucionar quaisquer litígios referentes ao 

presente ajuste, com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha 
a ser. 

 
Pelo permissionário foi dito que aceitava o presente termo, que lido, conferido e achado conforme, vai 
assinado, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas, sendo 
a primeira entregue ao Permissionário, a segunda inserta aos autos do Processo Administrativo, a terceira 
encaminhada aos arquivos da GEASC/SUSAN e a última encaminhada para a Procuradoria Geral do 
Município. 
 
10.4. Integram este Edital de Chamamento Público os seguintes Anexos:  
 

ANEXO I MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 
 
Belo Horizonte, _____ de ____________________ de _______ 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Maíra da Cunha Pinto Colares 

Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
 
 

____________________________________________ 
PERMISSIONÁRIA/O 

 
Testemunhas: 
 
________________________________________ 
 
 
______________________________________ 
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ANEXO 1 
 

 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

1- DADOS DA PROPONENTE: 

(    ) Empresa     (    ) Cooperativa da Agricultura Familiar 

Razão Social: _______________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________ Inscrição Estadual:_______________________ 

Endereço Completo: 
___________________________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________ E-mail: ______________________________ 

Nome completo da Representante Legal: _______________________________________ 

CPF: _____________________________________             RG: _______________________ 

Endereço Completo: 
___________________________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________ E-mail: ______________________________ 

 

2- DADOS DA UNIDADE COMERCIAL DE INTERESSE: 

● Tipo da Unidade: _______  

● Nº da Unidade: ______ 

● Endereço completo da Área / Edificação / Mobiliário Urbano Público: 

_______________________   Bairro: _____________________    Regional: _____________ 

● Tipo de Unidade Comercial (Marcar apenas uma opção):  

(   ) 1- Sacolão sem anexo   (  ) 2- Sacolão com anexo (  ) 3- Sacolinha   (  ) 4 - A edificar 

● Atividade (Produtos) (conforme Anexo 3): 

_______________________________________________ 

● Área m²: ____________ 

● Prç. Público M² por Mês (conforme Anexo 1): R$ ________________ 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________________ de _______ 

_______________________________________________________________________________ 

Nome e CPF do Signatário / Representante Legal da empresa/Assinatura
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ANEXO 2  
 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 
 

1- DADOS DA PROPONENTE: 

(    ) Empresa     (    ) Cooperativa da Agricultura Familiar 

Razão Social : _________________________________________________________________________ 

CNPJ: ___________________________       Inscrição Estadual: __________________________________ 

Endereço Completo: ____________________________________________________________________ 

Telefone(s): _________________________E-mail: ___________________________________________ 

Nome completo da Representante Legal: ___________________________________________________ 

CPF: _____________________________________            RG: _____________________________________ 

Endereço Completo: ____________________________________________________________________ 

Telefone(s): _________________________ E-mail: ___________________________________________ 

 
 

2- DADOS DA UNIDADE COMERCIAL DE INTERESSE: 

 

● Nº da Unidade: ______ 

● Endereço completo da Área / Edificação / Mobiliário Urbano Público: _______________________   

Bairro: _____________________    Regional: _____________ 

● Tipo de Unidade Comercial (Marcar apenas uma opção):  

(   ) 1- Sacolão sem anexo   (  ) 2- Sacolão com anexo (  ) 3- Sacolinha   (  ) 4 - A edificar 

● Atividade (Produtos) (conforme Anexo 3): _____________________________________________ 

● Área m²: ____________ 

● Prç. Público M² por Mês (conforme Anexo 1): R$ ________________ 

 

 
ATENÇÃO: Os quesitos abaixo não são de preenchimento obrigatório, mas serão considerados para a 

qualificação da Proposta Técnica da proponente, incidindo sobre cada um deles pontuação, conforme 

indicado no item 7.8.3, alínea “b” do Edital. Uma vez apresentados, sua implantação deverá ser 
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posteriormente comprovada e monitorada pela GEASC, estando a proponente sujeita à 

notificação/multa/suspensão/perda do TPRU, em caso de descumprimento. 

 

1- PARCERIA(S) FIRMADA(S) PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E/OU 
ORGÂNICOS IN NATURA E/OU PROCESSADOS: 

PARCEIRO 1: Razão Social / Nome: _______________________CNPJ CPF_____________ 
_______________   Endereço Completo: ___________________________ 

Telefone(s): ______________________   E-mail: _____________________ 

Nome completo do Representante Legal (quando houver): 
____________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: _____________________ 

Modalidade da Oferta: (    ) Revenda      (    ) Consignação  (    ) Espaço para 
venda  

PARCEIRO 2: Razão Social / Nome: _______________________CNPJ CPF_____________ 
_______________   Endereço Completo: ___________________________ 

Telefone(s): ______________________   E-mail: _____________________ 

Nome completo do Representante Legal (quando houver): 
____________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: _____________________ 

Modalidade da Oferta: (    ) Revenda      (    ) Consignação  (    ) Espaço para 
venda 

PARCEIRO ...: Razão Social / Nome: _______________________CNPJ CPF_____________ 
_______________   Endereço Completo: ___________________________ 

Telefone(s): ______________________   E-mail: _____________________ 

Nome completo do Representante Legal (quando houver): 
____________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: _____________________ 

Modalidade da Oferta: (    ) Revenda      (    ) Consignação  (    ) Espaço para 
venda 

 
 

2- DIVERSIDADE DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS IN NATURA E/OU PROCESSADOS 
A SEREM OFERTADOS: 

1….…………………………………………………………..……………………………… 
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2……………………………………………………………………………………………….. 

     3………………………………………………………………………………….………......... 

4…………………………………………………………………………….…………………. 

5………………………………………………………………………………………….……. 

6……………………………………………………………………………………………….. 

7……………………………………………………………………………………………….. 

8……………………………………………………………………………………………….. 

9……………………………………………………………………………………………….. 

    10…………………………………………………………………………………………….... 

 

 

3- INTERVENÇÕES PROPOSTAS, EM ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ARQUITETÔNICO-CONSTRUTIVAS 
OPCIONAIS: 

ESCOPO DAS 
INTERVENÇÕES 

ITEM DIRETRIZ OPCIONAL 
INTERVENÇÃO PROPOSTA 

(Marcar apenas uma 
opção) 

Sustentabilidade 
Energia renovável 

1 Instalação de placas de energia solar (  ) Sim         (  ) Não 

Sustentabilidade 
Reaproveitamento 

de água 
2 

Instalação / presença de equipamentos para 
a captação de águas pluviais e/ou 
reaproveitamento de água 

(  ) Sim         (  ) Não 

Sustentabilidade 
Iluminação e 

ventilação 
naturais 

3 
Substituição da cobertura existente por 
cobertura metálica com abertura zenital 
permitindo iluminação e ventilação natural 

(  ) Sim         (  ) Não 

Sustentabilidade  
Tratamento e 

Gestão de 
Resíduos 
Orgânicos 

4 

Implantação de unidade de compostagem 
ou realização de parcerias com iniciativas 
públicas e/ou da sociedade civil voltadas 
para o aproveitamento de resíduos 
orgânicos 

(  ) Sim         (  ) Não 
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Relação do 
equipamento com 
o espaço público 

5  
Instalação de paraciclo e/ou ponto para 
manutenção de bicicleta 

(  ) Sim         (  ) Não 

6 
Implantação de bancos no passeio ou no 
afastamento frontal 

(  ) Sim         (  ) Não 

7 
Implantação / presença de banheiro extra 
para o público 

(  ) Sim         (  ) Não 

8 Implantação / presença de bebedouro (  ) Sim         (  ) Não 

9 
Implantação / presença de lavatório para 
higienização das mãos 

(  ) Sim         (  ) Não 

10 
Tratamento de parte da fachada com jardim 
vertical 

(  ) Sim         (  ) Não 

11 
Criação de área permeável no afastamento 
frontal. 

(  ) Sim         (  ) Não 

 
 

4 - PARCERIA(S) FIRMADA(S) COM BANCOS DE ALIMENTOS E/OU ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS 
DE BELO HORIZONTE PARA A DESTINAÇÃO DE PRODUTOS: 

(Preenchimento EXCLUSIVO para Proponente de Unidade Comercial Tipos 1 e 2 - SACOLÕES) 

PARCEIRO 
1: 

Razão Social: ____________________________________ CNJ:____________ 

Endereço Completo: ______________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: _________________________ 

Nome completo do Representante Legal: ___________________________________ 

Telefone(s): ______________ E-mail: ______________________________________ 

PARCEIRO 
2: 

Razão Social: _________________________________ CNPJ: _________________ 

Endereço Completo: _________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail: ___________________________ 

Nome completo do Representante Legal: ________________________________ 

Telefone(s): ______________ E-mail: ___________________________________ 

PARCEIRO 
...: 

Razão Social: ________________________________ CNPJ: __________________ 
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Endereço Completo: _________________________________________________ 

Telefone(s): ______________ E-mail: ____________________________________ 

Nome completo do Representante Legal: _________________________________ 

Telefone(s): ______________ E-mail: ____________________________________ 

 
 

5- GRUPO DE PRODUTOS QUE PRETENDE COMERCIALIZAR NA UNIDADE  
(Preenchimento EXCLUSIVO para Proponente de Unidade Comercial Tipo 3 - SACOLINHA) 

Marque um ou mais grupos de produtos que pretende comercializar na Unidade Comercial Tipo 3 - 
SACOLINHA: 
(   ) Grupo 1: Produtos Semi Processados e Processados: café, cereais, biscoitos, doces, laticínios, etc. É 
vedada a comercialização de ultraprocessados. 
(   ) Grupo 2: Produtos de origem animal: Carnes, peixes, embutidos, etc 
(   ) Grupo 3: Produtos de higiene e limpeza  
(    ) Grupo 4: Produtos da cesta básica/gêneros de primeira necessidade (fazer uma proposta) 

 
 

Belo Horizonte, ___ de __________________ de ______ 
 

______________________________________________________ 
Assinatura 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
Nome e CPF do(a) Signatário(a) / Representante Legal da empresa/cooperativo 

  


