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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº 007/2019 

PROCESSO Nº 04.001147.19.98 

 

 

• OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO, DESTINADO À SELEÇÃO DE REDE DE COOPERATIVAS OU 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A 

PERMISSÃO REMUNERADA DE USO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO 

DA AGRICULTURA 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. 

 

• PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 28/10/2019  até às 17:00 horas 

 

• SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL: dia 16/10/2019 às 14:00 horas 

 

• LOCAL: Auditório da CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA E 

BANCO DE ALIMENTOS - CAFA, Rua Tuiuti, 888, Padre Eustáquio, CEP 30.720-440 – Belo 

Horizonte/MG. 

 

• SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE PARA A ETAPA DE HABILITAÇÃO: dia 29/10/2019 às 09:30 

horas 

 

• SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE PARA A ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO: dia 

05/11/2019 às 09:30 horas 

 

• LOCAL DE AMBAS AS SESSÕES: Auditório da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA- SUSAN, Avenida Afonso Pena, 342, Térreo, Centro, CEP 

30.130-001 – Belo Horizonte/MG. 

 

• FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 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. 

 

• SITE PARA CONSULTA DO EDITAL: www.pbh.gov.br 
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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 

processos de habilitação e seleção, destinados à PERMISSÃO REMUNERADA DE USO à REDE DE 

COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA ou COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

URBANA com sede no Estado de Minas Gerais para USO DO EQUIPAMENTO CENTRAL, DE CARÁTER 

PRECÁRIO E ONEROSO, com os objetivos de estruturar apoio logístico para a realização de atividades 

econômicas no comércio institucional, varejista e/ou atacadista visando o abastecimento de gêneros e 

produtos da Agricultura Familiar e Urbana, bem como o fortalecimento do cooperativismo e da produção 

agroecológica e orgânica. 

 

1.2. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2016, a 

população de Belo Horizonte era de 2.513.451 habitantes gerando uma expressiva demanda cotidiana de 

alimentos.1 Essa demanda é usualmente atendida por municípios metropolitanos e outros municípios do 

Estado de Minas Gerais, assim como de outros estados. No município de Belo Horizonte, registra-se a 

produção de alimentos por meio da agricultura urbana, destinada em sua maioria para o consumo das 

famílias e apresentando um potencial de comercialização ainda pouco explorado.  

 

1.3. A agricultura familiar mineira representa um papel fundamental na garantia da produção de 

alimentos que vai para a mesa da população belo-horizontina, pois segue a tendência nacional. Segundo 

o Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar brasileira é responsável pela produção de 87% da 

mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo, 60% do leite, 59% do 

rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. Não obstante, é responsável por 74% das ocupações no 

campo e representa a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes.2 

 

1.4. Ao longo dos anos, esse setor tem reivindicado mais espaço na construção de mercados e algumas 

conquistas foram alcançadas. Dentre elas, destaca-se o marco das compras institucionais públicas 

iniciadas com o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA (Lei Federal Nº 10.696/2003) e posteriormente 

com a obrigatoriedade das compras da Agricultura Familiar através do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar-PNAE (Lei Federal Nº 11.947/2009). Essas conquistas produziram grande impacto 

econômico e social gerando emprego e renda para o setor da agricultura familiar e contribuem 

decisivamente na promoção da segurança alimentar e nutricional sustentável.  

 

1.5. A criação da Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana visa qualificar a logística de 

armazenamento e distribuição de alimentos e facilitar a aproximação dos/as agricultores/as familiares e 

urbanos/as com programas de compras públicas de órgãos municipais, estaduais e federais, contribuindo 

para ampliar o consumo de alimentos saudáveis, a redução dos custos operacionais e o aumento da 

eficiência dos sistemas alimentares.  

                                                                    
1 Fonte: https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?busca=1&id=1&idnoticia=3244&t=ibge-divulga-

estimativas-populacionais-municipios-2016&view=noticia  

 
2 Fonte: http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/agricultura-familiar-do-brasil-%C3%A9-8%C2%AA-maior-

produtora-de-alimentos-do-mundo  
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1.6. A CENTRAL funcionará em espaço físico atualmente ocioso, hoje pertencente ao equipamento Banco 

de Alimentos e contribuirá de forma estratégica para estimular a produção agroecológica e orgânica, o 

cooperativismo da agricultura familiar e urbana no estado de Minas Gerais, especialmente na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, garantindo maior acesso da população a alimentos mais saudáveis; 

promovendo o desenvolvimento rural e urbano, bem como a soberania e a segurança alimentar e 

nutricional.  

 

1.7. O presente procedimento encontra-se em conformidade com os princípios e normas contidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; na Constituição do Estado de Minas Gerais; na 

Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, e especificamente, Lei Municipal nº 8.616, de 14/07/03 

(que contém o Código de Posturas de Belo Horizonte) e suas alterações através da Lei Municipal nº 9.845 

de 08/04/2010; Decreto Municipal nº 14.060, de 06/08/2010 (que regulamenta a Lei Municipal nº 8.616, 

de 14/07/03); Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006 e Lei Complementar nº 124, de 

17/10/2012 (que dispõem sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Colar Metropolitano da 

RMBH); Decreto Municipal nº 15.508, de 20 de março de 2014 (que fixa os preços dos serviços não 

compulsórios prestados pelo Município de Belo Horizonte e dá outras providências); Lei n° 9.527 de 31 

de janeiro de 2008 (que dispõe sobre o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 

SIMSAN - e dá outras providências); Lei nº 11.065, de 1º de agosto de 2017 (que estabelece a estrutura 

orgânica da administração pública do Poder Executivo e dá outras providências); Decreto nº 16.684, de 

31 de agosto de 2017 (que dispõe sobre a estrutura orgânica dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

que especifica); Decreto Municipal nº. 16.746 de 10 de outubro de 2017 (que dispõe sobre regras e 

procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública municipal e as 

organizações da sociedade civil – OSC’s – de que trata a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014); 

Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 (que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 

projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em 

termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de 

colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 02 de 

junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999); Lei Federal nº 11.326 de 24 de julho de 2006 

(estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais); Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (que define a 

Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras 

providências); Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de 2009 (que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as 

Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 

2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 

12 de julho de 1994; e dá outras providências); Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 (que 

cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito 

humano à alimentação adequada e dá outras providências); Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 

2003 (que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências); Decreto Federal nº 7.775, de 4 

de julho de 2012 (que regulamenta o art.19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, que institui o 

Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e dá 

outras providências); Resolução nº 4, de 2 de abril de 2015 (que altera a redação dos artigos 25 a 32 da 
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Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE); nas diretrizes contidas no projeto Cidade 50-50: Todas e Todos pela Igualdade, lançado 

em 2016 pela ONU Mulheres e nos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 

Organizações das Nações Unidas: nº 5 - Igualdade de Gênero: alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas;  nº 02 – Fome Zero e Agricultura Sustentável: acabar com a 

fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; nº 11 

– Cidades e Comunidades Sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis, e; nº12 – Consumo e Produção Responsáveis: assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis. 

 

1.8. 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 - GLCON, 

situada na Avenida Afonso Pena, nº 342, 5º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, no horário (09:00 às 

12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas), mediante pagamento de guia a ser fornecida pela GLCON, no 

valor de R$9,90 (nove reais e noventa centavos), ou gratuitamente pelo site da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte (www.pbh.gov.br). 

 

1.9. Será realizada SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL para esclarecimentos de dúvidas sobre o objeto deste 

CHAMAMENTO PÚBLICO, a ser realizada as 14:00 horas do dia 16/10/2019, Auditório da CENTRAL DE 

ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA E BANCO DE ALIMENTOS - CAFA, Rua Tuiuti, 

888, Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG. 

 

1.10. As PROPOSTAS serão avaliadas por COMISSÃO JULGADORA, a ser instituída por PORTARIA da 

SMASAC, sob a coordenação da Gerência de Licitações e Contratos – GLCON.  

 

1.11. Os envelopes contendo DOCUMENTAÇÃO para a ETAPA I - HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES e para 

a ETAPA II - CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS deverão ser entregues na Gerência de Licitações 

e Contratos - GLCON, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – 

SMASAC do Município de Belo Horizonte, situada na Avenida Afonso Pena, nº 342, 5º andar, Centro, Belo 

Horizonte/MG, no período de 09:00 horas do dia 30/10/2019 até às 17:00 horas do dia 28/10/2019.  

 

1.11.1. As PROPONENTES deverão entregar 02 (dois) envelopes lacrados separadamente: um 

contendo a documentação completa exigida para a ETAPA I - HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES, 

conforme cláusulas 4.2.1. a 4.2.9., e outro contendo a documentação completa exigida para a 

ETAPA II - CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS, conforme cláusulas 4.3.1.1. a 4.3.1.6. 

 

1.11.2. A COMISSÃO JULGADORA, a seu critério, poderá estabelecer prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para a complementação da documentação da ETAPA I – HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES. 

 

1.11.3. O prazo de que trata o item 1.11.2. atinge TODAS as PROPONENTES participantes 

igualmente. 

 

1.11.4. Não será permitido novo momento de apresentação de documentação para além do 

definido no item 1.11 e 1.11.2. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
__________________________________________________________________________________ 

 

Chamamento Público nº 007/2019                                                                                                       Página 5 de 45 

 

 

1.12. Os envelopes contendo DOCUMENTAÇÃO para ETAPA I - HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES serão 

abertos em sessão pública, no Auditório da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA- SUSAN, Avenida Afonso Pena, 342, Térreo, Centro – Belo 

Horizonte/MG, às 09:30 horas do dia 29/10/2019.  

 

1.13. Os envelopes contendo DOCUMENTAÇÃO para a ETAPA II – CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS 

PROPOSTAS serão abertos em sessão pública, no Auditório da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA- SUSAN, Avenida Afonso Pena, 342, Térreo, Centro – Belo 

Horizonte/MG, às 09:30 horas do dia 05/11/2019. 

 

2 - DO OBJETO  

 

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

cooperativa da agricultura familiar e urbana do estado de Minas Gerais para a permissão remunerada de 

uso do equipamento público central de abastecimento da agricultura 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. 

 

2.2. A PERMISSÃO REMUNERADA DE USO de que trata o item 2.1 implica na cessão do espaço total de 

300,66 m², divididos em três cômodos, dois dos quais a serem destinados às atividades de 

armazenamento e beneficiamento de gêneros alimentícios, ou atividades similares, tendo como medidas 

83,15m² e 173,84m², respectivamente, e um correspondente a uma sala de escritório com medidas de 

43,67 m², conforme planta disponível no Anexo I. 

 

2.3. A PERMISSÃO REMUNERADA DE USO implica ainda no uso de dois banheiros, situados ao lado do 

escritório, que serão compartilhados pela equipe da PROPONENTE e pelo público externo que frequenta o 

Banco de Alimentos e a CENTRAL. 

 

2.3.1. À PERMISSIONÁRIA selecionada caberá a instalação de divisórias entre os banheiros e o 

escritório. 

 

2.3.2. A PERMISSIONÁRIA poderá ainda utilizar, mediante agendamento prévio, as instalações 

referentes ao Auditório, Cozinha Pedagógica, Refeitório e Estacionamento. 

 

2.4. A SELEÇÃO para a PERMISSÃO REMUNERADA DE USO realizada por meio do presente EDITAL habilita 

a entidade para recebimento em regime de CESSÃO DE USO de parte ou da totalidade dos seguintes 

equipamentos permanentes: 

 

2.4.1. Centrífuga de alimentos marca SKYMSEN, MODELO SDK-20, série 000009, 110/220V, frequ. 

60HZ, POTÊNCIA 0,33 CV; 
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2.4.2. Cesto para autoclave, inox; 

 

2.4.3. Câmara Frigorífica marca ENGEPOM/ENGEFRIL; 

 

2.4.4. Descascador de alimentos marca METIVISA, modelo DB-6, SÉRIE 4408, 01/2001; 

 

2.4.5. Embaladora vácuo marca SELOVAC, modelo 200B, 220V, Nº 10790120; 

 

2.4.6. Empacotadora e seladora marca ABIPACK; 

 

2.4.7. Moedor de café marca ITAMETAL, modelo COMPACTA, fase 220M, série 359, 01CV; 

 

2.4.8. Desidratadora marca MACANUDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS; 

 

2.4.9. Caminhão com baú isotérmico, ano de fabricação 2016, novo - sem uso, da marca IVECO, 

Modelo Vertis 130V19, Chassi: 93ZA1FD00H8563684, Patrimônio: 74631829, Placa: PUE8814 e 

RENAVAM: 1104364848. 

 

2.5. A CESSÃO DE USO de que trata o item anterior será realizada por meio de processo e instrumento 

jurídico próprio. 

 

2.5.1. O uso do Caminhão de que trata o item 2.4.8. será compartilhado por meio de Acordo de 

Cooperação Técnica sem ônus. 

 

2.6. A PERMISSIONÁRIA poderá realizar reformas e melhorias nas áreas cedidas, desde que previamente 

autorizado pela gestão da CAFA. 

 

2.7. A PERMISSIONÁRIA poderá solicitar autorização à gestão da CAFA para comercialização varejista no 

local da PERMISSÃO REMUNERADA DE USO. 

 

2.7.1. Caso a solicitação requeira ampliação da metragem objeto desta PERMISSÃO 

REMUNERADA DE USO, a mesma será aditada no valor mensal corresponde ao acréscimo, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento), considerando a referência do preço público estabelecida 

no edital. 

 

2.7.2. A autorização considerará necessariamente os impactos da atividade para a gestão da 

CAFA, bem como as normativas e leis correspondentes. 

 

2.7.3. A solicitação de que trata o item 2.7. irá prever os respectivos investimentos e 

equipamentos necessários para o estabelecimento da atividade. 

 

2.8. A SMASAC ou qualquer órgão da Prefeitura de Belo Horizonte poderá realizar reformas previamente 

aprovadas ou finalizar aquelas que estiverem em curso no momento da assinatura do TPRU, com a devida 

ciência da PERMISSIONÁRIA. 
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2.9. Compõem esse Chamamento Público, além das condições gerais e específicas os seguintes anexos: 

 

• ANEXO I – Planta do Equipamento 

• ANEXO II – Modelo de Termo de Atuação em Rede  

• ANEXO III – Modelo de Proposta Técnica 

• ANEXO IV – Modelo de Atestado de Produção 

• ANEXO V – Modelo de Declaração de Cooperação e/ou Fomento 

• ANEXO VI – Modelo de Declaração de Apoio do Poder Público nas esferas municipal, 

estadual e federal 

• ANEXO VII – Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 

• ANEXO VIII – Declaração – Art. 28 do Decreto Municipal nº 16.519/2016 

• ANEXO IX – Termo de Compromisso – Art. 28 do Decreto 16.519/2016 

• ANEXO X – Declaração Art. 7º, XXXIII da Constituição da República. 

• ANEXO XI – Atestado de regularidade da prestação de contas (1) 

• ANEXO XII – Atestado de regularidade da prestação de contas (2) 

• ANEXO XIII – Minuta de Termo de Permissão Remunerada de Uso 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste processo seletivo REDES DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

URBANA e COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA, regularmente constituídas há no 

mínimo 05 (cinco) anos, com sede no Estado de Minas Gerais, que atendam todas as exigências contidas 

neste edital e seus anexos. 

 

3.1.1. A participação de REDE DE COOPERATIVAS será condicionada à apresentação de TERMO DE 

ATUAÇÃO EM REDE no modelo disponível no Anexo II, a ser assinado por todas as COOPERATIVAS 

participantes da REDE DE COOPERATIVAS. 

 

3.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, a PERMISSÃO REMUNERADA DE USO será celebrada 

com apenas uma COOPERATIVA, a ser indicada pela REDE, a qual responderá pelas demais. 

 

3.2. Cada REDE DE COOPERATIVAS e cada COOPERATIVA somente poderá apresentar uma proposta. 

 

3.2.1. No caso da apresentação de proposta por REDE DE COOPERATIVAS, considera-se 

PROPONENTE o conjunto de todas as COOPERATIVAS participantes da REDE. 
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3.2.2. A COOPERATIVA que participar enquanto REDE DE COOPERATIVAS não poderá apresentar 

proposta individual. 

 

4.  DA SELEÇÃO E HABILITAÇÃO 

 

4.1 O presente CHAMAMENTO PÚBLICO será realizado por meio de 02 (duas) etapas distintas e 

subsequentes, conforme o seguinte: 

4.1.1. ETAPA I – HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES. 

 

4.1.2. ETAPA II – CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

4.1.3. As PROPONENTES deverão entregar a DOCUMENTAÇÃO referente a ambas as etapas de 

acordo com o disposto nos itens 1.11 deste Edital. 

 

4.1.3.1. No caso da PROPONENTE ser REDE DE COOPERATIVAS, a DOCUMENTAÇÃO a que 

se refere o item 4.1.3. deve ser apresentada considerando todas as COOPERATIVAS 

participantes da REDE, conforme indicado no item 3.2.1. 

 

4.2. Para a ETAPA I - HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES, a PROPONENTE deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

 

4.2.1. Cópia legível do estatuto registrado e suas alterações. 

 

4.2.2. Cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria. 

 

4.2.3. Cópia legível do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 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 ou cinco anos se a 

organização se apresentar como signatária. 

 

4.2.4. Cópia legível da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF da/o representante 

legal da organização. 

 

4.2.5. Relação nominal atualizada das/os dirigentes da PROPONENTE, 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. 

 

4.2.6. Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Dívida Ativa da União. 

 

4.2.7. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual – CND Estadual. 

 

4.2.8. Certidão de quitação plena expedida pela Fazenda Municipal de Belo Horizonte 

relativamente a tributos mobiliários e imobiliários – CQP Municipal. 
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4.2.9. Cópia de documento que comprove que a PROPONENTE funciona no endereço por ela 

declarado, como conta de consumo ou contrato de locação. 

4.2.10. No caso de a PROPONENTE ser REDE DE COOPERATIVAS, os documentos previstos nos itens 

4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7. e 4.2.8. são exigidos apenas para a COOPERATIVA que será SIGNATÁRIA 

do TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO. 

 

4.2.10.1. No caso de a PROPONENTE ser REDE DE COOPERATIVAS, os documentos 

previstos nos itens 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. e 4.2.9. são exigidos para TODAS AS 

COOPERATIVAS que compõem a PROPONENTE. 

 

4.2.11. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto nos itens 4.2.6, 4.2.7 e 

4.2.8, as certidões positivas com efeito de negativas. 

 

4.2.12. O resultado da Habilitação será publicado no Diário Oficial do Município. 

 

4.2.13. Do resultado cabe recurso, a ser interposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a 

publicação. 

 

4.3. Para a ETAPA II – CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS, a PROPONENTE deverá apresentar 

PROPOSTA TÉCNICA, conforme Anexo III. 

 

4.3.1. A PROPOSTA TÉCNICA contemplará os seguintes itens, que serão avaliados conforme os 

critérios elencados abaixo: 

 
(continua) 
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(continuação) 

 

 

4.3.2. Para a comprovação dos itens 4.3.1.1 e 4.3.1.4. deverão ser apresentadas as Declarações de 

Aptidão ao PRONAF – DAP’s Físicas dos(as) cooperados(as) da PROPONENTE. 

 

4.3.3. Para a comprovação dos itens 4.3.1.1., 4.3.1.2., 4.3.1.3. e 4.3.1.4 deverão ser apresentadas 

as Declarações de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica da PROPONENTE. 

 

4.3.4. Para a comprovação do item 4.3.1.2. deverão ser apresentados os certificados de produção 

orgânica e/ou as declarações de organização de controle social em produção orgânica dos(as) 

cooperados(as) da PROPONENTE. 

 

4.3.5. Para a comprovação do item 4.3.1.5. deverão ser apresentados os 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 deste Edital. 

 

4.3.6. Para a comprovação do item 4.3.1.6. e 4.3.1.8. deverão ser apresentados Declaração de 

Cooperação e/ou Fomento, conforme modelo disposto no Anexo V deste Edital. 

 

4.3.7. Para a comprovação do item 4.3.1.7. deverão ser apresentados Atestados do poder público 

nas esferas municipal, estadual e federal, conforme modelo disposto no Anexo VI deste Edital. 

 

4.3.8. A PROPOSTA TÉCNICA de que trata o item 4.3. será convertida em plano de trabalho pela 

PERMISSIONÁRIA selecionada, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da data de publicação 
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do Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU, prorrogável por igual período, a partir de 

modelo fornecido pela SMASAC/SUSAN. 

 

4.3.9. As PROPONENTES serão CLASSIFICADAS na ordem da maior para a menor pontuação, 

sendo SELECIONADA a PROPONENTE cuja proposta obtiver maior pontuação, considerando a 

soma das pontuações obtidas em cada item na tabela acima. 

 

4.3.9.1. Para efeitos de pontuação, os itens 4.3.1.1. e 4.3.1.2. pontuam no máximo 200 

pontos e os demais pontuam, no máximo, 100 pontos. 

 

4.3.9.2. Serão adotadas para desempate as maiores pontuações nos seguintes critérios, 

pela ordem dos itens, 4.3.1.1., 4.3.1.2., 4.3.1.3., 4.3.1.4. e 4.3.1.8. 

 

4.3.10. O resultado da ETAPA II - CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS será publicado no 

Diário Oficial do Município. 

 

4.3.11. Do resultado cabe recurso, a ser interposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após 

a publicação. 

 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

5.1. É facultada ao participante, em decorrência das decisões relacionadas com o presente chamamento, 

a interposição de: 

 

5.1.1. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura dos 

envelopes contendo documentos para Etapa I, em face de vícios ou irregularidades porventura nele 

existentes, mediante solicitação por escrito, a ser protocolada na SMASAC / GLCON, na Avenida 

Afonso Pena, 342, 5º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-001, na GLCON. 

 

5.1.1.1. Para conhecimento do teor da resposta à impugnação, a impugnante deverá 

retirar cópia desta, mediante recibo, ao final do prazo acima indicado, na sede da 

SMASAC / GLCON. À Comissão Especial de Seleção é facultado, além de disponibilizar 

cópia da resposta à impugnação na sede da SMASAC / GLCON, remetê-la à autora da 

impugnação via E-MAIL, o que não exime a impugnante de retirá-la oficialmente no local 

acima indicado. 

 

5.1.1.2. Decairá do direito a impugnar os termos deste edital perante a Administração 

Pública, o participante que o aceitando sem objeções, vier a apontar, depois do prazo 

fixado no subitem 5.1.1., falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

5.1.2. RECURSO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do resultado no Diário 

Oficial do Município, dos seguintes atos: 
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5.1.2.1. Da ETAPA I - HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES, dirigido à SMASAC / GLCON, por 

meio de ofício contendo a exposição de motivos, em envelope lacrado. 

 

5.1.2.2. ETAPA II - CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS, no mesmo procedimento 

do item 5.1.2.1. 

 

5.1.2.3. Da Anulação ou Revogação deste chamamento, no mesmo procedimento do item 

5.1.2.1. 

 

5.1.2.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais participantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

5.1.2.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo. 

 

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

recursos via fax ou qualquer outro meio de comunicação, somente PROTOCOLADOS na Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. 

 

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

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

 

5.1.5. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva, dela dando-se conhecimento aos 

interessados por publicação resumida no “Diário Oficial do Município”. 

 

5.1.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Secretaria Municipal 

de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania homologará o presente Chamamento 

Público e adjudicará o objeto do certame à PROPONENTE cuja proposto houver sido SELECIONADA 

e HABILITADA. 

 

5.1.7. A interposição de recursos e/ou impugnações ao edital com finalidade meramente 

protelatória sujeitará o recorrente às penalidades cabíveis, sem prejuízo do ajuizamento das ações 

cíveis e penais cabíveis. 

 

 

6. DA EXPEDIÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO – TPRU 

 

6.1. A PERMISSIONÁRIA deverá iniciar as atividades na data de início de vigência do TPRU. 

 

6.1.1. O Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU terá vigência pelo prazo de 10 (dez) 

anos, prorrogáveis a critério da Administração por igual ou menor período, a contar da sua 

assinatura, observando-se as condições constantes na proposta vencedora e as normas gerais 

deste Chamamento Público; 

 

6.1.2. A PERMISSIONÁRIA iniciará o pagamento mensal à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
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relativo ao uso dos espaços, após 02 (dois) anos, a partir da data de início da vigência do TPRU e o 

vencimento se dará no último dia útil do mês subsequente, conforme previsto nos decretos que 

regulamentam a cobrança dos preços públicos. 

 

6.2. O uso e o exercício da atividade comercial serão de inteira responsabilidade da PERMISSIONÁRIA, 

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

pertinentes, observando ainda obrigatoriamente o horário comercial estabelecido pela gestão do 

espaço. 

 

6.3. Todo e qualquer acidente ou sinistro decorrente de reformas e melhorias previstas no item 2.6. no 

exercício da atividade comercial deverá ser comunicado por escrito imediatamente a SMASAC, o que não 

implica transferência total ou parcial ao Município de qualquer responsabilidade. 

 

6.4. Havendo danos às áreas objeto da PERMISSÃO REMUNERADA DE USO, a usuários ou a terceiros, em 

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

exclusivamente à PERMISSIONÁRIA. 

 

6.5. A intenção de devolver a área objeto do TPRU, antes de findo o prazo, deverá ser comunicada 

formalmente à SMASAC no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, sob pena de a PERMISSIONÁRIA 

continuar responsável pelas parcelas mencionadas no item 6.1.2., bem como pela aplicação das demais 

sanções cabíveis. 

 

6.5.1. Na hipótese de a PERMISSIONÁRIA pretender devolver a área objeto da PERMISSÃO 

REMUNERADA DE USO antes de findo o prazo, será exigida a avaliação da situação física do 

imóvel, a ser exercida por servidor/a pública/o designada/o 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 TPRU. 

 

6.6. Em caso de extinção, a qualquer título, do TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO, a 

PERMISSIONÁRIA obriga-se a retirar, por sua conta, os equipamentos no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de serem considerados abandonados. 

 

 

7. OBRIGAÇÕES, PERMISSÕES, PROIBIÇÕES E VEDAÇÕES LEGAIS DA PERMISSIONÁRIA 

 

7.1. À PERMISSIONÁRIA caberá o cumprimento das seguintes obrigações, além de outras constantes do 

edital e do TPRU: 

 

7.1.1. Elaborar plano de trabalho, que conterá a descrição das atividades previstas na proposta 

técnica e nos demais itens deste EDITAL, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da 

publicação, prorrogável por igual período, a partir de modelo fornecido pela SMASAC/SUSAN. 

 

7.1.2. Pagar regularmente os valores que sejam de sua responsabilidade, nos termos do edital e 

do TPRU. 
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7.1.3. Quitar as despesas decorrentes do consumo de água, energia elétrica, telefone, internet, 

encargos fiscais e trabalhistas e demais despesas com funcionários, inerentes ao 

desenvolvimento das atividades mencionadas no EDITAL. 

 

7.1.4. Solicitar prévia e expressa autorização da SMASAC para executar quaisquer obras, 

reformas, adaptações e benfeitorias na área objeto do chamamento público, com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

7.1.5. Solicitar prévia e expressa autorização da SMASAC para executar atividades de comércio 

varejista na área objeto do chamamento público, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

7.1.6. 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. 

 

7.1.7. Utilizar recipientes apropriados para acondicionamento e coleta do lixo, participando, 

quando possível, da coleta seletiva. 

 

7.1.8. Doar excedente não aproveitado de gêneros alimentícios em condições de consumo 

humano ao BANCO DE ALIMENTOS do MUNICÍPIO. 

 

7.1.9. Responder civil e administrativamente pelos atos de seus empregados/as, bem como por 

danos ou prejuízos causados à municipalidade ou a terceiros por si, seus prepostos/as e 

empregados/as. 

 

7.1.10. Manter na unidade e em local visível e destacado o alvará sanitário e alvará de localização 

e funcionamento. 

 

7.1.11. Manter contrato, sob sua responsabilidade exclusiva, de seguro contra incêndio das 

instalações, mercadorias, equipamentos e da edificação. 

 

7.1.12. Apresentar à SMASAC/SUSAN/DFAB/CAFA, relatórios trimestrais de execução, mantendo 

uma gestão transparente junto à Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

7.1.13. Manter e garantir a administração e o funcionamento adequado da organização, 

incluindo-se o planejamento, o gerenciamento das atividades, transparência financeira e 

operacional. 

 

7.1.14. Manter o monitoramento e a avaliação permanentes das atividades, garantindo o 

cumprimento do objeto do CHAMAMENTO PÚBLICO. 

 

7.1.15. Demonstrar capacidade de gestão de equipe, mantendo recursos humanos necessários e 

qualificados, com vínculo empregatício e cumprimento das obrigações trabalhistas. 
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7.1.16. Garantir a todos as/os funcionárias/os a participação em processos de educação 

permanente, com foco na segurança alimentar e nutricional e em metodologias participativas. 

 

7.1.17. Manter a área objeto da PERMISSÃO REMUNERADA DE USO, bem como suas adjacências 

em perfeito estado de organização, higiene, limpeza e segurança de forma a garantir o 

atendimento adequado aos/as agricultores e agricultoras familiares e urbanos. 

 

7.1.18. Garantir que as/os beneficiárias/os sejam agricultoras/es familiares e urbanas/os, 

mantendo atualizados os relatórios das DAP’s e da comercialização. 

 

7.1.19. Aplicar o Cadastro da Agricultura Urbana da SUSAN às/aos beneficiárias/os, quando for o 

caso. 

 

7.1.20. Garantir que os produtos comercializados sejam oriundos da agricultura familiar e urbana. 

 

7.1.21. Garantir a regularidade dos produtos comercializados junto aos órgãos de inspeção 

estadual – Instituto Mineiro de Agropecuária – e federal – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

 

7.1.22. Manter atualizadas e disponíveis informações relativas à qualidade da produção – 

agroecológica, orgânica, ou em processo de transição. 

 

7.1.23. Contribuir para ampliar a produção agroecológica, o cooperativismo e a comercialização 

de alimentos saudáveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

7.1.24. Garantir a regularidade trabalhista e fiscal da REDE DE COOPERATIVAS ou da 

COOPERATIVA. 

 

7.1.25. Apresentar Certidão de Quitação Plena da Prefeitura de Belo Horizonte anualmente à 

SMASAC/SUSAN. 

 

7.1.26. Devolver ao município a área objeto da Permissão de Uso, bem como os equipamentos 

cedidos, em perfeitas condições de uso. 

 

7.1.27. Os equipamentos, com exceção do disposto no item 2.4.3. poderão ser doados à 

PERMISSIONÁRIA, a qualquer tempo, a critério da Administração Pública, respeitados os trâmites 

exigidos. 

 

7.2. É vedado à PERMISSIONÁRIA: 

 

7.2.1. Alterar a finalidade da permissão. 

 

7.2.2. Locar ou sublocar, no todo ou em parte, o objeto da permissão. 
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7.2.3. Ceder, transferir ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, a área objeto da PERMISSÃO 

REMUNERADA DE USO. 

 

7.2.4. Interromper as atividades sem comunicação prévia à SMASAC por mais de 30 (trinta) dias. 

 

7.2.5. Ocupar áreas externas compartilhadas e comuns com quaisquer equipamentos ou objetos 

como caixas, placas, sacos ou mercadorias para estocagem, respeitadas a legislação pertinente. 

 

7.2.6. Deixar detritos, mercadorias avariadas ou impróprias para consumo em via pública ou área de 

trânsito. 

 

7.2.7. Dar como garantia de contratos ou compromissos perante terceiros, os direitos desta 

permissão, sendo nulas de pleno direito, quaisquer promessas neste sentido. 

 

7.2.8. Utilizar alto-falantes e/ou congêneres na área externa, e afixar cartazes ou publicidade não 

autorizados pela Administração Pública. 

 

 

8. 8. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

8.1. Ceder os espaços e equipamentos, conforme itens 2.2 e 2.3. 

 

8.2. Acompanhar o desenvolvimento das atividades da CENTRAL, considerando que funcionará em 

espaço compartilhado com o Banco de Alimentos. 

 

8.3. Fiscalizar o pagamento mensal da TPRU pela PERMISSIONÁRIA, tomando as medidas cabíveis em 

caso de inadimplência. 

 

8.4. Oferecer à PERMISSIONÁRIA possibilidade de participação em ações de educação permanente 

vinculadas à política municipal de segurança alimentar e de agricultura urbana. 

 

8.5. Em caso de impossibilidade, qualquer que seja o motivo, do vencedor não poder assumir o ponto, a 

Comissão Especial de Seleção convocará o segundo colocado para tal, e assim sucessivamente até o 

preenchimento da mesma. 

 

8.6. Avaliar solicitações da PERMISSIONÁRIA quanto à adequação do espaço físico. 

 

8.7. Monitorar o cumprimento por parte da PERMISSIONÁRIA de todas as obrigações assumidas perante 

este EDITAL, o TPRU e o PLANO DE AÇÃO. 

 

8.8. Aplicar as sanções administrativas cabíveis, garantindo sempre a ampla defesa e o contraditório. 

9. DO PAGAMENTO 
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9.1. O Pagamento da TPRU de que trata o item 6.1.2. levará em conta o valor de referência do Programa 

ABC (Abastecer) para a região Noroeste, conforme item 12.3.1.5. do Anexo Único do Decreto Municipal 

nº 15.508, de 20 de março de 2014 e atualizações. 

 

9.2. Conforme consta do item 6.1.2. a PERMISSIONÁRIA iniciará o pagamento mensal à Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte relativo ao uso dos espaços, após 02 (dois) anos, a partir da data de início da 

vigência do TPRU e o vencimento se dará no último dia útil do mês subsequente, conforme previsto nos 

decretos que regulamentam a cobrança dos preços públicos. 

 

 

10. DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO REMUNERADA DE USO 

 

10.1. A PERMISSÃO REMUNERADA DE USO terá vigência de 10 (dez) anos, renováveis por igual período, 

conforme item 6.1.1. 

 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

licenciado, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

 

11.1.1. NOTIFICAÇÃO – advertência escrita. 

 

11.1.2. MULTA, nos termos da tabela contida no Anexo I do Decreto Municipal nº 14.060 de 

01/08/2010 que regulamenta o Código de Posturas. 

 

11.1.3. SUSPENSÃO, quando aplicadas mais de três advertências escritas. 

 

11.1.4. CASSAÇÃO do TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO – TPRU, no caso de recorrentes 

suspensões. 

 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. 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. 

 

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

sujeitará a recorrente às penalidades do art. 93 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo do ajuizamento 

das ações cíveis e penais cabíveis. 

12.3. A SMASAC poderá, a qualquer tempo, revogar o presente CHAMAMENTO PÚBLICO por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente, ou anulá-la na hipótese de comprovada ilegalidade, 
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nos termos do art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que caiba aos interessados qualquer indenização, 

reembolso ou compensação. 

 

 

 

Belo Horizonte, ____ de _____________ de 2019. 

 

 

 

 

Maíra da Cunha Pinto Colares 

Secretária Municipal de Assistências Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

MODELO DE TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE (PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 

 

Nome da COOPERATIVA:  

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: Município: UF:  

Telefone(s) de contato:  

E-mail: 

DAP Jurídica: 

       Informações adicionais: 

1) No ato de adesão à REDE DE COOPERATIVAS a COOPERATIVA ______________apresentará os 

seguintes documentos: 

Documentos Marque X 

1 Declarações de Aptidão ao PRONAF – DAPs Físicas das/os cooperadas/os  

2 Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica  

3 Certificados de produção orgânica e/ou declarações de organização de controle social em 
produção orgânica dos(as) cooperados(as), conforme item 2 abaixo 

 

4 Atestados de Produção emitidos por entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER) cadastradas no Sistema de Informação de ATER  (SIATER), conforme modelo no 
anexo IV 

 

5 Declarações de Cooperação e/ou Fomento, conforme modelo no anexo V   

6 Declaração do poder público nas esferas municipal, estadual e federal comprovando a 
existência e o nível de execução de contratos de compras institucionais, conforme modelo 
no anexo VI 

 

 

 

2) A COOPERATIVA ________ possui _____ agricultoras/es inscritos no Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ou 

declarações de organização de controle social em produção orgânica dos(as) cooperados(as) em 

produção orgânica, listados abaixo: 

Nome do Produtor (inserir as linhas que forem necessárias) CPF 
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3) Declaro o compromisso de atuação em rede, em conformidade com a Proposta Técnica 

apresentada pela (nome da instituição proponente) no âmbito do Edital de Chamamento 

Público nº 007/2019. 

 

______________, _____ de __________de 2019. 

 

 

_____________________________________________________________ 

                            (inserir os dados da/o representante legal da entidade) 

 

Nome:  

CPF: 

Cargo na Entidade: 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA (PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 
 

1. DADOS CADASTRAIS DA COOPERATIVA PROPONENTE SIGNATÁRIA  

Nome:  

CNPJ: Nome Fantasia: 

Endereço 

Bairro: Cidade: CEP: 

Telefone fixo: (XX) Telefone celular: (XX)  

E-mail: 

1.1 ASSINALE COM "X" O TIPO DE COOPERATIVA 

(  ) REDE DE COOPERATIVAS 
(  ) COOPERATIVA CENTRAL OU DE SEGUNDO GRAU 
(  ) COOPERATIVA SINGULAR 

1.2.        DADOS CADASTRAIS DAS COOPERATIVAS INTEGRANTES DA REDE DE COOPERATIVAS PROPONENTE 
(incluir um quadro para cada Cooperativa participante da Rede) 

2.  REPRESENTANTE LEGAL DA COOPERATIVA PROPONENTE SIGNATÁRIA  

Nome do representante legal: 

Endereço residencial da/o representante legal: 

CPF: R.G.: Órgão expedidor da carteira de identidade: 

Telefone fixo: (XX) Telefone celular: (XX) 

Email(s): 

Período de Mandato da Diretoria:  

3. APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE (REDE DE COOPERATIVAS OU COOPERATIVA) 
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Descrever, em até duas páginas o escopo de atuação da REDE DE COOPERATIVAS ou da COOPERATIVA, 
indicando público(s) atendido(s), território(s) de atuação; principais parcerias; redes e fóruns que participa e 
outras informações relevantes. 

4. HISTÓRICO DE ATUAÇÃO E AÇÕES EXECUTADAS RELACIONADAS AO OBJETO DO EDITAL 

Descrever, em até duas páginas, experiências e projetos prévios realizados pela REDE DE COOPERATIVAS ou 
COOPERATIVA relacionados ao objeto ou de natureza semelhante ao presente EDITAL, destacando as 
principais atividades desenvolvidas e resultados alcançados. 

5. DESCRIÇÃO GERAL DA PROPOSTA TÉCNICA 

Descrever, em até quatro páginas, a Proposta Técnica (o que se pretende fazer), explicitando os objetivos 
gerais e específicos; a importância para o público atendido; territórios de atuação; principais atividades e 
metodologias que se pretende adotar para alcançar os objetivos; modelo de gestão do equipamento, 
incluindo-se a gestão de pessoal/equipe e relações de parceria (institucionais, comunitárias, financeiras, etc).  

No caso de REDE DE COOPERATIVAS, indicar como se pretende coordenar e potencializar a atuação em rede. 

  

6. PRODUTORAS/ES ENVOLVIDAS/OS 

(indicar o número de agricultoras/es envolvidas/es de acordo com as DAP´s Jurídicas e Físicas apresentadas, 
conforme ítens 4.3.1.1, 4.3.1.2., 4.3.1.3. e 4.3.1.4) 

6.1. COOPERATIVA PROPONENTE SIGNATÁRIA  

Públicos Número de Mulheres Número de Homens 

Agricultoras/es 
familiares no 

quadro de 
cooperadas/os 

    

Agricultoras/es 
certificadas/os por 

auditoria ou por 
SPG 
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Agricultoras/es 
com declaração da 

OCS 
    

Agricultoras/es 
(Indígenas e 

Quilombolas)  
    

Assentadas/os da 
reforma agrária 

    

Outros     

6.2. COOPERATIVAS INTEGRANTES DA REDE DE COOPERATIVAS PROPONENTE 

Públicos Número de Mulheres Número de Homens 

Agricultoras/es 
familiares no 

quadro de 
cooperadas/os 

    

Agricultoras/es 
certificadas/os por 

auditoria ou por 
SPG 

    

Agricultoras/es 
com declaração da 

OCS 
    

Agricultoras/es 
(Indígenas e 

Quilombolas)  
    

Assentadas/os da 
reforma agrária 

    

Outros     

Incluir um quadro para cada cooperativa participante da REDE 

7. CARACTERÍSTICA DA PRODUÇÃO 

(PONTUAÇÃO CRITÉRIO 4.2.5) 
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Relacionar os gêneros cuja produção encontra-se devidamente atestada por entidade de ATER Cadastrada no 
SIATER, conforme Atestado(s) de Produção apresentados no modelo disponível no ANEXO IV. 

Relação de Produtos 

Nº Nome da Cooperativa Produto In natura 
Processado 

(agroindústria 
familiar) 

1         

2         

3         

4         

5         

* Inserir quantas linhas forem necessárias 

 

8. COOPERAÇÃO E/OU FOMENTO (nacionais, internacionais – organizações, instituições de pesquisa, grupos 
formais e informais, etc. ) 

(PONTUAÇÃO CRITÉRIOS 4.3.1.6 e 4.3.1.8) 

Descrever as contribuições das parcerias e apoios relacionados no ANEXO V para a realização das ações 
previstas, indicando o papel e compromissos assumidos por cada uma delas. 

9. CAPACIDADE TÉCNICA 

(PONTUAÇÃO CRITÉRIOS 4.3.1.7) 

Relacionar as declarações do poder público das esferas municipal, estadual e federal comprovando a 
existência e o nível de execução de contratos de compras institucionais, apresentados no modelo disponível 
no ANEXO VI. 

Relação de atestados e percentual de execução 

Nº Nome da Cooperativa 
Nome da 

instituição 
pública 

Breve descrição dos 
contratos executados 

Porcentagem 
de execução 

1         

2         

3         
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* Inserir quantas linhas forem necessárias 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___ 

______________________________________________________ 

Nome/Assinatura do Representante legal da REDE DE COOPERATIVAS OU COOPERATIVA 
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ANEXO IV  

 

MODELO DE ATESTADO DE PRODUÇÃO (PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 
 
Atestamos para fim de participação no Chamamento Público nº 007/2019 da Prefeitura de Belo Horizonte, 
Minas Gerais que a COOPERATIVA ___________________________, inscrita sob a DAP Jurídica nº 
____________________ é constituída por agricultoras/es familiares dos municípios abaixo relacionados, 
conforme acompanhamento técnico realizado no período de 
_________________________________________ e de acordo com as informações descritas abaixo: 
 

Relação de Produtos 

Nº Produto In natura Processado 
(agroindústria familiar) 

01    

02    

03    

 
 

Relação de Municípios 

Nº Municípios Número de agriculturas/es 

01   

02   

03   

 

Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima prestadas.  

 

 

Nome da/o Técnica/o responsável: 

Assinatura: 

Local e Data: 
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ANEXO V  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO COOPERAÇÃO E/OU FOMENTO (PAPEL TIMBRADO) 
 

Nome da Organização ou Grupo Informal: 

CNPJ (se houver): 

Endereço: 

CEP: Município: UF:  

Telefone(s) de contato:  

E-mail: 

Regiões de atuação  

(indicar se atua na Região Metropolitana de Belo Horizonte): 

 

 

PROPONENTE apoiada: 

 

 

Informações adicionais: 

1) A organização ou grupo informal classifica-se como: 

Tipo de Organização Marque X 

Associação de agricultores/as  

Federação ou Sindicato de Trabalhadores Rurais  

Instituição de Ensino e Pesquisa  

Organização de Assessoria  

Organização Comercial (câmara de comércio, associação de supermercados, associação de 
restaurantes, etc) 

 

Órgão do Setor Público (Municipal/Estadual/Federal)  

Organização de Consumidores/as  

Conselho de Políticas Públicas  

Grupo informal de Agricultura Familiar, Urbana, Agroecologia, etc  

Outros, citar  

 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
__________________________________________________________________________________ 

 

Chamamento Público nº 007/2019                                                                                                       Página 30 de 45 

 

 

2) Descrição das atividades e/ou projetos de Cooperação e/ou Fomento com a PROPONENTE 

Tipo de 
Atividades 

e/ou 
Projetos 

Período 
de 

Execução 
Descrição (Pequeno Resumo) 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 (inserir mais linhas caso necessário) 
 

3) No caso de organizações de agricultoras/es, informar o número de _____ agricultoras/es 
inscritos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) ou declarações de organização de controle social em produção orgânica 
dos(as) cooperados(as)  em produção orgânica, listados abaixo: 
 

Nome da/o Produtor/a  CPF 

  

  

  

  

(inserir mais linhas caso necessário) 
 

4) Declaro ter conhecimento e consentir com a Proposta Técnica apresentada pela (nome da 

instituição proponente) no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 007/2019. 

 

______________, _____ de __________de 2019. 

 

 

_____________________________________________________________ 

                            (Assinatura do Representante legal da Organização)                            

Nome:  

CPF: 

Cargo na Entidade: 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APOIO DO PODER PÚBLICO NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E 
FEDERAL  

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 
 

Atestamos para fim de participação no Chamamento Público nº 007/2019 da Prefeitura de Belo Horizonte, 
Minas Gerais que a COOPERATIVA ___________________________, inscrita sob a DAP Jurídica nº 
____________________ executou contrato(s) de compras institucionais referentes ao(s) Programa(s), 
conforme descritos abaixo: 
 

Relação de Programas e percentual de execução 

Instituição 
pública 

Breve descrição dos contratos 
executados 

Porcentagem de execução 

01   

02   

03   

 
(inserir mais linhas caso necessário) 
 
Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima prestadas.  

Nome e BM do Gestor responsável: 

Assinatura: 

Local e Data: 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO – ART. 39 DA LEI FEDERAL 13.019/2014 

(PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA COOPERATIVA) 

 

Declaramos que nossa COOPERATIVA, bem como nossos dirigentes não se enquadram nos motivos de 
impedimento do Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014.  
 
COOPERATIVA: ______________________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 
“Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014). Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista 

nesta Lei a organização da sociedade civil que: 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 

nacional; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou 

de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:        

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;         

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

c)  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 

contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo 

não superior a dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração 

pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 

qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, enquanto durar a inabilitação; 
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c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 

I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de 

parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena 

de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do 

dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria 

enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da 

sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3o  (Revogado). 

§ 4o  Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados débitos que 

decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de 

parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.           

§ 5o  A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua 

própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a 

mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação 

simultaneamente como dirigente e administrador público. 

§ 6o  Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 

públicas.     

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da COOPERATIVA 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO – ART. 28 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 16.519/16 

(PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA COOPERATIVA) 

 

Declaramos que não há em nosso quadro de dirigentes: 

 

a) Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

municipal; e 

b) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 

pessoas mencionadas na alínea “a”. 

 

COOPERATIVA: ______________________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da COOPERATIVA 

 

Observação: Entende-se por membro de Poder Público o titular de cargo estrutural à organização política 

do País que exerça atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, 

Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, 

Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e 

membros do Ministério Público. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de 

direitos e de políticas públicas. 
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ANEXO IX 

 

TERMO DE COMPROMISSO – ART. 28 DO DECRETO Nº 16.519/16 

(PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA COOPERATIVA) 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil: 

 

II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 

municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; e 

III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, 

de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas 

em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o 

patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes 

de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

 

Observação: Entende-se por membro de Poder Público o titular de cargo estrutural à organização política 

do País que exerça atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, 

Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, 

Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e 

membros do Ministério Público. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de 

direitos e de políticas públicas. 

 

COOPERATIVA: ______________________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do representante legal da COOPERATIVA 
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ANEXO X  

 

DECLARAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

(PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA COOPERATIVA) 

 

 

Declaramos que nossa COOPERATIVA ________________________________não emprega menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém empregados menores de dezoito anos 

em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

COOPERATIVA ______________________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 

____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da COOPERATIVA 
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ANEXO XI  

 

ATESTADO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1) 

(CASO A COOPERATIVA SEJA PARCEIRA EM QUALQUER PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE) 

 

Declaramos que nossa COOPERATIVA __________________________________possui parceria celebrada 

com o Município de Belo Horizonte, através da Secretaria/Órgão ______________________, com 

prestação de contas regular, nos termos do atestado anexo. 

 

(OBS: Juntamente a esta Declaração deve ser entregue Atestado de Regularidade da Prestação de 

Contas. O atestado deve ser exarado pelo órgão municipal responsável pela parceria, conforme modelo 

próprio). 
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ANEXO XII 

 

ATESTADO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (2) 

(CASO A COOPERATIVA NÃO SEJA PARCEIRA EM QUALQUER PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE) 

 

Declaramos que nossa COOPERATIVA ________________________________não possui, nessa data, 

qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de prestar contas firmado com a 

administração direta ou indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da COOPERATIVA  
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ANEXO XIII 

 

MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO - TPRU 
 
PROCESSO N°  
 
                     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 designado permissionária, neste ato representada por seu representante legal, 
_________, portador da CI nº. _________, devidamente inscrito no CPF sob o nº. ________, nos termos 
do Estatuto __________ registrado na ______________ sob o nº. _______, tem entre si justo e acordado 
o presente, nos termos do Chamamento Público Nº 007/2019 e seus Anexos, bem como observadas as 
cláusulas e condições a seguir pactuadas: 
 
1. DO OBJETO E PRAZO 
 
1.1. A PERMITENTE outorga a PERMISSIONÁRIA, a Permissão Remunerada de Uso de área de 300,66 m², 

divididos em três cômodos, dois dos quais a serem destinados às atividades de armazenamento e 
beneficiamento de gêneros alimentícios, ou atividades similares, tendo como medidas 83,15m² e 
173,84m², respectivamente, e um correspondente a uma sala de escritório com medidas de 43,67 m² 
do equipamento público denominado CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA URBANA E 
FAMILIAR - CAFA, localizado à Rua Tuiuti, nº 888, bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG. 
 

1.2.  A PERMISSÃO REMUNERADA DE USO implica ainda no uso de dois banheiros, situados ao lado do 
escritório, que serão compartilhados pela equipe da PROPONENTE e pelo público externo que 
frequenta o Banco de Alimentos e a CENTRAL. 

 
1.3. O presente instrumento terá vigência pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data de 

assinatura deste TERMO, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Município, 
observando-se as condições constantes na proposta vencedora do certame e nas normas editalícias. 

 
2. DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DE PROMOÇÃO DO COOPERATIVISMO E DA PRODUÇÃO 
AGROECOLOGIA E ORGÂNICA. 

 
2.1. A presente outorga tem como finalidade a ocupação de área para o exercício de atividades 
econômicas no comércio institucional, varejista e/ou atacadista visando o abastecimento de gêneros e 
produtos da Agricultura Familiar e Urbana, bem como o fortalecimento do cooperativismo e da produção 
agroecológica e orgânica da área de 300,66m² localizada na CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA 
AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR, por parte da permissionária dentro das normas e condições impostas 
pelo presente instrumento, pelo EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019. 

 
3. DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA 
 
3.1. À Permissionária caberá o cumprimento das seguintes obrigações, além de outras constantes do 
edital e deste TPRU: 

 
a) Elaborar plano de trabalho, que conterá a descrição das atividades previstas na proposta 

técnica e nos demais itens deste EDITAL, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da 
publicação, prorrogável por igual período, a partir de modelo fornecido pela SMASAC/SUSAN. 
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b) Pagar regularmente os valores que sejam de sua responsabilidade, nos termos do edital e do 

TPRU. 
 

c) Quitar as despesas decorrentes do consumo de água, energia elétrica, telefone, internet, 
encargos fiscais e trabalhistas e demais despesas com funcionários, inerentes ao 
desenvolvimento das atividades mencionadas no EDITAL. 

 
d) Solicitar prévia e expressa autorização da SMASAC para executar quaisquer obras, reformas, 

adaptações e benfeitorias na área objeto do chamamento público, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias. 

 
e) Solicitar prévia e expressa autorização da SMASAC para executar atividades de comércio 

varejista na área objeto do chamamento público, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias. 

 
f) 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. 
 

g) Utilizar recipientes apropriados para acondicionamento e coleta do lixo, participando, quando 
possível, da coleta seletiva. 

 
h) Doar excedente não aproveitado de gêneros alimentícios em condições de consumo humano 

ao BANCO DE ALIMENTOS do MUNICÍPIO. 
 

i) Responder civil e administrativamente pelos atos de seus empregados/as, bem como por 
danos ou prejuízos causados à municipalidade ou a terceiros por si, seus prepostos/as e 
empregados/as. 

 
j) Manter na unidade e em local visível e destacado o alvará sanitário e alvará de localização e 

funcionamento. 
 

k) Manter contrato, sob sua responsabilidade exclusiva, de seguro contra incêndio das 
instalações, mercadorias, equipamentos e da edificação. 

 
l) Apresentar à SMASAC/SUSAN/DFAB/CAFA, relatórios trimestrais de execução, mantendo uma 

gestão transparente junto à Prefeitura de Belo Horizonte. 
 

m) Manter e garantir a administração e o funcionamento adequado da organização, incluindo-se 
o planejamento, o gerenciamento das atividades, transparência financeira e operacional. 

 
n) Manter o monitoramento e a avaliação permanentes das atividades, garantindo o 

cumprimento do objeto do CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 

o) Demonstrar capacidade de gestão de equipe, mantendo recursos humanos necessários e 
qualificados, com vínculo empregatício e cumprimento das obrigações trabalhistas. 

 
p) Garantir a todos as/os funcionárias/os a participação em processos de educação permanente, 

com foco na segurança alimentar e nutricional e em metodologias participativas. 
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q) Manter a área objeto da PERMISSÃO REMUNERADA DE USO, bem como suas adjacências em 
perfeito estado de organização, higiene, limpeza e segurança de forma a garantir o 
atendimento adequado aos/as agricultores e agricultoras familiares e urbanos. 

 
r) Garantir que as/os beneficiárias/os sejam agricultoras/es familiares e urbanas/os, mantendo 

atualizados os relatórios das DAP’s e da comercialização. 
 

s) Aplicar o Cadastro da Agricultura Urbana da SUSAN às/aos beneficiárias/os, quando for o caso. 
 

t) Garantir que os produtos comercializados sejam oriundos da agricultura familiar e urbana. 
 

u) Garantir a regularidade dos produtos comercializados junto aos órgãos de inspeção estadual – 
Instituto Mineiro de Agropecuária – e federal – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

 
v) Manter atualizadas e disponíveis informações relativas à qualidade da produção – 

agroecológica, orgânica, ou em processo de transição. 
 

w) Contribuir para ampliar a produção agroecológica, o cooperativismo e a comercialização de 
alimentos saudáveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 
x) Garantir a regularidade trabalhista e fiscal da REDE DE COOPERATIVAS ou da COOPERATIVA. 

 
y) Apresentar Certidão de Quitação Plena da Prefeitura de Belo Horizonte anualmente à 

SMASAC/SUSAN. 
 
z) Devolver ao município a área objeto da Permissão de Uso, bem como os equipamentos 

cedidos, em perfeitas condições de uso. 
 
aa) Os equipamentos, com exceção do disposto no item 2.4.3. poderão ser doados à 

PERMISSIONÁRIA, a qualquer tempo, a critério da Administração Pública, respeitados os 
trâmites exigidos. 

 
3.2.  É vedado à permissionária: 

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) Interromper as atividades sem comunicação prévia à SMASAC por mais de 30 (trinta) dias. 

 
e) Ocupar áreas externas compartilhadas e comuns com quaisquer equipamentos ou objetos como 

caixas, placas, sacos ou mercadorias para estocagem, respeitadas a legislação pertinente. 

 
f) Deixar detritos, mercadorias avariadas ou impróprias para consumo em via pública ou área de 

trânsito. 
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g) Dar como garantia de contratos ou compromissos perante terceiros, os direitos desta permissão, 

sendo nulas de pleno direito, quaisquer promessas neste sentido. 

 
h) Utilizar alto-falantes e/ou congêneres na área externa, e afixar cartazes ou publicidade não 

autorizados pela Administração Pública. 

 
4. DA PERMISSÃO REMUNERADA DE USO 

 
4.1. O Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU terá vigência pelo prazo de 10 (dez) anos, 
prorrogáveis à critério da Administração por igual ou menor período, a contar da sua assinatura, 
observando-se as condições constantes na proposta selecionada e as normas gerais do Chamamento 
Publico nº 007/2019. 

 
a) Sendo necessária a realização de quaisquer obras, reformas, adaptações e benfeitorias na área 

objeto do chamamento público, a PERMISSIONÁRIA deverá comunicar à PBH com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
b) A PERMISSIONÁRIA iniciará o pagamento mensal à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte relativo 

ao uso da área mencionada na cláusula I após 02 (dois) anos contados a partir da data de início da 
vigência do TPRU e o vencimento se dará no último dia útil do mês subsequente, conforme 
previsto nos decretos que regulamentam a cobrança dos preços públicos. 

 
c) O uso do espaço e o exercício das atividades serão de inteira responsabilidade da 

PERMISSIONÁRIA, cabendo-lhe cumprir todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 
demais encargos pertinentes, observando ainda obrigatoriamente o horário de funcionamento 
estabelecido pela SMASAC. 

 
d) A PERMISSIONÁRIA poderá utilizar mediante agendamento prévio o estacionamento, a cozinha 

pedagógica, o auditório, o refeitório e os banheiros pertencentes ao equipamento público 
denominado CAFA. 

 
e) As despesas com benfeitorias, obras, reforma, adaptação e conservação da unidade serão de 

inteira responsabilidade da PERMISSIONÁRIA que não fará jus a qualquer indenização ou retenção 
a esse título, estando ciente que todas as intervenções realizadas deverão ter o projeto 
previamente aprovado pela PBH e serão automaticamente integradas ao patrimônio municipal. 

 
f) As intervenções constantes na alínea “e” deverão observar fielmente o cronograma apresentado e 

aceito pela SMASAC, 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 da 
PERMISSIONÁRIA e esta acatada pela SMASAC. 

 
g) A não objeção imediata e/ou a não autorização expressa por parte da SMASAC à realização de 

qualquer benfeitoria, obra, reforma ou adaptação previstas na alínea “e” não torna lícita a postura 
adotada pela PERMISSIONÁRIA nem implica transferência total ou parcial de responsabilidade ao 
Município. 

 
h) Todo e qualquer acidente ou sinistro decorrente das intervenções previstas na alínea “e” ou do 

exercício das atividades tratadas na cláusula II deverá ser comunicado por escrito imediatamente 
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a SMASAC, o que não implica transferência total ou parcial ao Município de qualquer 
responsabilidade. 

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

ação ou omissão de seus funcionários ou cooperados, a responsabilidade caberá exclusivamente à 
PERMISSIONÁRIA. 
 

j) A intenção de devolver a área objeto do TPRU, antes de findo o prazo, deverá ser comunicada 
formalmente a SMASAC no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, sob pena de a PERMISSIONÁRIA 
continuar responsável pelas parcelas mencionadas na cláusula quinta, bem como pela aplicação 
das demais sansões cabíveis. 

 
k) Na hipótese de a PERMISSIONÁRIA pretender devolver a área 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 na 
cláusula quinta. 

 
l) Em caso de extinção, a qualquer título, do Termo de Permissão Remunerada de Uso, a 

PERMISSIONÁRIA obriga-se a retirar, por sua conta, os equipamentos no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, sob pena de serem considerados abandonados. 
 

5. DO PAGAMENTO 
 

5.1. A PERMISSIONÁRIA pagará ao PERMITENTE o valor mensal de R$ _____ (__________), perfazendo o 
valor anual de R$ _____ (__________), pela unidade permissionada de 300,66 m2. 

 
5.1.1. A PERMISSIONÁRIA iniciará o pagamento mensal discriminado na cláusula 5.1 ao 
PERMITENTE, após 2 (dois) anos contados a partir da data de início da vigência do TPRU e o 
vencimento se dará no último dia útil do mês subsequente. 

 
5.1.2. Os valores mensais constantes na cláusula item 5.1 serão reajustados anualmente pelos 
índices fixados nos Decretos Municipais que regulamentam a cobrança de preço público.  

 
5.2. A PERMISSIONÁRIA 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, manutenção, conservação e vigilância, seguro contra 
incêndio, instalação de sistema de sonorização e de telefonia, e quaisquer outros que vierem a ser 
instituídos. 
 
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
6.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

licenciado, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

 

6.1.1. NOTIFICAÇÃO – advertência escrita. 

 

6.1.2. MULTA, nos termos da tabela contida no Anexo I do Decreto Municipal nº 14.060 de 

01/08/2010 que regulamenta o Código de Posturas. 
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6.1.3. SUSPENSÃO, quando aplicadas mais de três advertências escritas. 

 

6.1.4. CASSAÇÃO do TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO – TPRU, no caso de recorrentes 

suspensões. 

 
6.2. Constituem motivos para extinção do Termo de Permissão Remunerada de Uso, com o encerramento 
das atividades tratadas na Cláusula Segunda, dentre outros: 
 

I - Descumprimento, ainda que parcial, das obrigações nele estipuladas. 
 
II - Não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores. 
 
III - Decretação liquidação extrajudicial. 
 
IV - a dissolução da PERMISSIONÁRIA. 
 
V - a alteração contratual ou a modificação da finalidade ou da estrutura da PERMISSIONÁRIA, que 

prejudique a execução do Termo de Permissão Remunerada de Uso. 
 
VI - razões de interesse público, justificadas e determinadas pela Administração Pública e exaradas 

em processo administrativo. 
 
VII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução do Termo de Permissão Remunerada de Uso. 
 
VIII - aluguel da área e cessão de direito ou qualquer outra forma de transferência a terceiros 

implicará na extinção sumária da permissão, por se tratar de direito personalíssimo. 
 
6.3. As penalidades serão aplicadas pela Diretoria Administrativa – DIAD-ASAC/SMASAC. 

 
6.4. A aplicação de penalidade será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
6.5. A extinção, quando provocada PERMISSIONÁRIA acarretará a aplicação do disposto no artigo 80 da Lei 
8.666/93. 
 

6.5.1. É garantido da PERMISSIONÁRIA 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. 

 
6.6. A PERMISSIONÁRIA que não efetuar pagamento do valor mensal devido à Administração Pública, em 
decorrência da outorga da permissão de uso, por período superior a 90 (noventa) dias corridos da data em 
que se iniciou a mora, estará sujeita a 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. 
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6.7. A aplicação de penalidades não prejudica o direito do Município de Belo Horizonte de ressarcir-se de 
prejuízos causados pela PERMISSIONÁRIA inadimplente, ou de promover a cobrança judicial ou 
extrajudicial de eventuais perdas e danos. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
7.1. Os casos omissos serão encaminhados à Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania – SMASAC; 

 
7.2. O presente Termo de Permissão Remunerada de Uso é vinculado ao edital e seus anexos, para que 
sejam dirimidas quaisquer dúvidas, independentemente de transcrição; 
 
7.3. 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. 
 
Pela PERMISSIONÁRIA foi dito que aceitava o presente termo, que lido, conferido e achado conforme, vai 
assinado, em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas, sendo a 
primeira entregue à PERMISSIONÁRIA, a  segunda  inserta  aos  autos  do Processo Administrativo, a 
terceira encaminhada aos arquivos da SUSAN/SMASAC. 
 
 

Belo Horizonte, ______ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 

Maíra da Cunha Pinto Colares 

Secretária Municipal de Assistências Social, Segurança Alimentar e Cidadania 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Nome da permissionária 

Nome do representante legal da permissionária 
 

Testemunhas: 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 


