
1 

 

 

  
 

Solicitante: CONFIDENCIAL 

1. Considerações preliminares sobre prazos 

 

De acordo com o item FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO do Edital 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº 007/2019 (p. 1): “as consultas de esclarecimento 

poderão ser encaminhadas por meio do endereço eletrônico cafa@pbh.gov.br até o 5º dia útil após 

a publicação do Edital. A SMASAC deverá prestar os esclarecimentos necessários em até (03) 

dias úteis após o recebimento do e-mail.” Cumpre ressaltar que a presente consulta de 

esclarecimento foi recebida por e-mail no dia 03 de outubro de 2019, às 18:57 horas, dentro do 

prazo estabelecido, sendo, portanto, conhecida pela Administração. 

 

Sem embargo, no ato de conhecimento das consultas de esclarecimento ao Edital, ficou evidente à 

Administração a necessidade de publicar uma retificação de diversos pontos do mesmo. Diante 

disso, e considerando a impossibilidade de adentrar o mérito das questões levantadas pelas 

consultas de esclarecimento antes da publicação, sob pena de fornecer acesso privilegiado a 

informações aos requerentes, foi encaminhado e-mail geral de resposta no dia 07/10/2019, às 

16:32 horas, no qual afirma-se o acolhimento dos pedidos de esclarecimento e o compromisso de 

responde-los em tempo hábil, mediante nova versão retificada do Edital no diário oficial, com 

reabertura do prazo para apresentação de proposta. 

 

Destaca-se que a publicação das retificações deu-se no Diário Oficial do Município do dia 

10/10/2019. Diante disso, procede-se para a análise de mérito das solicitações de esclarecimento 

acolhidas, dispensada reapresentação, considerando como prazo limite de resposta o dia 

15/10/2019, iniciado no dia subsequente à publicação das retificações. 

 

2. Dúvida apresentada: Item 4.3.1.5 – Diversidade dos produtos – o edital trata de “número 

de gêneros atestados”. No entanto, não faz nenhuma referência ao tipo de gênero ou produto 

que poderá ser apresentado para efeito de pontuação. Como se sabe, as cooperativas não 

trabalham somente com gêneros alimentícios. Há uma infinidade de produtos da agricultura 

familiar que não são passíveis de comercialização para a alimentação escolar. Um exemplo 

característico é a cachaça. Suponhamos que uma cooperativa apresente entre o mix de seus 

produtos a cachaça. Esse item, contará para efeito de pontuação? Em caso negativo, tendo em 

vista o objeto da permissão de uso, somente os gêneros alimentícios, passíveis de serem 

comercializados no PNAE, serão considerados? Qual parâmetro seguir para considerar ou não 

determinado item que a cooperativa pode ofertar? Qual o tipo de produto poderá ser 

apresentado para efeito de pontuação?  

 

Resposta: Conforme objeto do edital, inscrito no item 2.1, tem–se que:  

 

“2.1. Constitui objeto deste edital, chamamento público, destinado à seleção de rede de 

cooperativas ou cooperativa da agricultura familiar e/ou urbana do estado de Minas Gerais para a 

permissão remunerada de uso do equipamento público central de abastecimento da agricultura 
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familiar e urbana, doravante central, no âmbito do município de belo horizonte, com os objetivos 

de estruturar apoio logístico para a realização de atividades econômicas no comércio 

institucional, varejista e/ou atacadista de gêneros e produtos da agricultura familiar e 

urbana, bem como atividades de promoção do cooperativismo e a produção agroecológica e 

orgânica.” (p. 5, ênfase nossa) 

 

Nesse sentido, do ponto de vista de seus objetivos, o apoio logístico estruturado a partir do 

referido edital não se restringe à comercialização no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE. Em outras palavras, importa ao edital à finalidade pública de viabilização 

logística do comércio de gêneros e produtos da agricultura familiar e/ou urbana no município 

de Belo Horizonte e região, indiferentemente da modalidade de comércio adotada 

(institucional, varejista e/ou atacadista), uma decisão que compete exclusivamente ao agente 

econômico, não cabendo intervenção estatal. Ademais, repisa-se que este Edital não vincula 

qualquer procedimento de aquisição de gêneros e produtos da agricultura familiar e/ou urbana 

por parte do PNAE ou de qualquer outro programa público, uma vez que estes programas 

possuem suas regulações e procedimentos de aquisição próprios, que devem ser atendidos por 

qualquer postulante, na forma das leis específicas. 

 

Conforme estabelecido no item 4.3.5. a diversidade dos produtos será verificada na 

apresentação de atestado de produção, conforme determina o ANEXO IV. Para efeitos de 

pontuação será observado o número de gêneros cuja produção resguarda relação direta com a 

finalidade do Edital e encontra-se atestada por entidade ATER cadastrada no SIATER 

conforme atestado de produção apresentados no modelo disponível no ANEXO IV. Cumpre 

ressaltar, finalmente, que o modelo de atestado de produção apresentado no ANEXO IV 

contempla produtos in natura ou processados (de agroindústria familiar). 

 

3. Dúvida apresentada: Item 4.3.1.5 – Diversidade dos produtos – o edital trata de “número de 

gêneros atestados”. No entanto, o item não faz nenhuma referência à necessidade de apresentar 

documento de habilitação sanitária. Como se sabe, a comercialização de produtos sem a devida 

habilitação sanitária por parte de órgão competente é ilegal. A única referência que se faz a esta 

questão consta no anexo XIII do edital, em documento que deverá ser assinado pela 

permissionária, mas somente após terminado o processo de seleção da mesma. Nesse sentido, 

pergunta-se:  

a) para fins de pontuação, a prefeitura aceitará produtos sem habilitação sanitária ou outras 

exigências sanitárias, mesmo que a comercialização desse tipo de produto seja ilegal e inadequada 

à alimentação escolar?  

b) para fins de pontuação, as cooperativas devem apresentar somente produtos que estejam de 

acordo com a legislação sanitária?  

c) o produto sem a comprovação da devida habilitação sanitária, eventualmente apresentado pela 

cooperativa, será desconsiderado para efeito de pontuação?  

 

Resposta:  

Cumpre ressaltar, inicialmente, que conforme o item 4.3.5. do Edital, a comprovação do quesito 

diversidade de produtos se dá mediante Atestados de Produção emitidos por entidades de 

Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER cadastradas no Sistema de Informação de ATER - 

SIATER, conforme modelo disposto no Anexo IV. Nesse sentido, importa ao Edital comprovar, 

mediante instituição legalmente competente, a capacidade de produção de gêneros e produtos 

diversos da agricultura familiar e/ou urbana, pontuando-se a maior diversidade. É preciso, 
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portanto, separar as fases de habilitação e classificação e seleção previstas no Edital do exercício 

futuro da atividade econômica, que será devidamente fiscalizado e regulado pelas legislações 

sanitárias, de posturas, tributárias, comerciais, relativas ao exercício das atividades de 

cooperativas, e todas as demais existentes no arcabouço jurídico aplicável, bem como pelas 

regulações estabelecidas pelo Termo Remunerado de Permissão de Uso (cuja minuta encontra-se 

no Anexo XIII) a ser firmado com a PROPONENTE vencedora do certame. Portanto, é a 

capacidade de produção da PROPONENTE que é atestada, e por conseguinte considerada para 

efeitos de pontuação no momento da classificação e seleção, não as futuras atividades 

desenvolvidas, sujeitas à regulação legal e às cláusulas do TPRU. 

 

a) A proponente deve estar ciente da determinação apresentada no ANEXO XIII:“Cumprir, 

naquilo que couber, as exigências do Código Sanitário, Código de Posturas, da SLU, bem como, 

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

 

Cabe a esse edital a seleção da PROPONENTE, sendo a fiscalização sanitária de competência dos 

órgãos pertinentes. Conforme descrito no Termo de Permissão de Uso. 

 

b) Para fins de pontuação, a PROPONENTE deve observar as exigências do EDITAL. 

 

c) A prerrogativa do EDITAL é que a PROPONENTE esteja em conformidade com as legislações 

mencionadas no item 1.7. E cumprir as obrigações previstas no item 7 do mesmo.  

 

 

4. Dúvida apresentada: Item 4.3.1.5 – Diversidade dos produtos – O edital prevê pontuação para 

a cooperativa que “apresentar maior número de gêneros”. No entanto, não há nenhuma menção à 

origem desses produtos. Sabe-se que as cooperativas não são produtoras da grande maioria dos 

produtos que comercializa. Em geral, os mesmos são produzidos pelos associados e apenas 

comercializados pela cooperativa. Sabe-se também que no quadro de sócios das cooperativas não 

existem apenas agricultores familiares e urbanos, uma vez que é permitido percentual de até 50% 

de sócios que não se enquadram nessas categorias. Tendo em vista o objeto do edital, que trata do 

apoio logístico para a comercialização de “gêneros e produtos da agricultura familiar e urbana” e 

que, entre as obrigações da permissionária, a necessidade de se “garantir que as/os 

beneficiárias/os sejam agricultoras/os familiares e urbanas/os”, e que “os produtos 

comercializados sejam oriundos da agricultura familiar e urbana”, pergunta-se: para fins de 

pontuação, serão aceitos produtos que não são oriundos de produtores dessas categorias?  

 

Resposta: Para efeitos de pontuação, serão aceitos apenas os produtos oriundos de agricultoras/os 

familiares e urbanas/os, sendo de responsabilidade da/o Técnica/o da entidade de ATER 

cadastrada no SIATER que assina o atestado de produção, conforme modelo disposto no ANEXO 

IV, a comprovação da origem dessa produção.  

 

Dúvida apresentada: Item 4.3.1.7 – Atestado do Poder Público – nível de execução de contratos 

de compras institucionais – Neste item a pontuação se dá pela razão entre os valores financeiros 

executados e contratados. Percebe-se que o objetivo da prefeitura de Belo Horizonte ao 

estabelecer esse indicador é valorizar o compromisso da cooperativa com as entidades 

executoras. Porém, ao assinar um contrato, a entidade executora não é obrigada a fazer o pedido 

do seu valor integral. Ao contrário, é muito comum que a entidade executora faça pedidos muito 
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aquém do valor contratado, fazendo com que a razão entre o valor executado e contratado fique 

muito baixo, não em razão de eventual falta de compromisso por parte da cooperativa, mas por 

culpa do próprio poder público contratante, que não fez os pedidos de acordo com o contrato. A 

cooperativa não pode entregar aquilo que não foi pedido pela contratante. Em casos como este, a 

cooperativa não é a culpada, mas a parte prejudicada. Sendo assim, pergunta-se: esse aspecto 

será levado em conta pela prefeitura de Belo Horizonte para fins de pontuação, de modo que a 

cooperativa não seja prejudicada por uma falta que não é de sua responsabilidade? Como 

proceder em casos como este, que são muito comuns? Uma justificativa da entidade executora no 

atestado é suficiente? Se positivo, o cálculo da pontuação levará em conta apenas os valores 

contratados e que foram efetivamente pedidos pela entidade executora?  

 

Resposta: Considerando que foge ao escopo do Edital aprofundar-se sobre o conjunto das 

operações de compras entre poder público e as cooperativas, e considerando a imperatividade de 

se estabelecer critérios objetivos de comprovação dos itens de classificação e seleção pública, 

somente serão considerados os valores financeiros executados informados nos atestados, não 

cabendo justificativas para valores não executados. 

 

 


