
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania  
Gerência de Licitações e Contratos 

_______________________________________________________________ 

 

Página 1 de 20 
 

 

 
 

 

 

CONCORRÊNCIA SMASAC/SUSAN Nº 001/2017 

PROCESSO Nº 01.049845.17.79 

 

 

 

 

OBJETO 

 

CONCORRÊNCIA, DO TIPO MAIOR OFERTA DE PREÇO POR VAGA, DESTINADA AO LICENCIAMENTO DE 

PRODUTORES RURAIS E/OU AGRICULTORES FAMILIARES E DE SUAS FORMAS ASSOCIATIVAS, POR 

MEIO DE DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA (DML), PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FLORES NO PROGRAMA DIRETO DA ROÇA, 

GERENCIADO PELA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

 

 

PRAZO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

 

Os envelopes contendo DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA deverão ser entregues na Gerência de 

Fomento à Agricultura Familiar e Urbana - GEFAU, situada na Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro, 

Belo Horizonte - MG, do dia 11/12/2017 ao dia 15/12/2017 das 09:00 às 17:00 h. 

 

Os envelopes contendo toda DOCUMENTAÇÃO para habilitação serão abertos em sessão pública, às 

10:00 horas do dia 19/12/2017, no Auditório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional 

– SMASAN, na Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro, Belo Horizonte – MG. 
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1. DO PREÂMBULO 

 

1.1. O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

realizará CONCORRÊNCIA, do tipo maior oferta de preço por vaga, destinada ao licenciamento de 

produtores rurais e/ou agricultores familiares e de suas formas associativas, de caráter oneroso e 

precário, em espaços públicos, para instalação de barracas e o exercício de atividade econômica nos 

pontos de comercialização do Programa Direto da Roça, gerenciado pela Subsecretaria de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

 

1.2. 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, na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Complementar nº 101/00, Lei Municipal nº 8.616/03, Lei nº 9.845/10, Decreto Municipal nº 

9.538/98, Decreto Municipal nº 14.060/10, Decreto Municipal nº 10.710/01, Decreto 

nº 15.508/2014, Decreto n° 16.057 de 20/12/2016, Decreto Federal n° 3298 de 20/12/1999, 

Regulamento Normativo do Programa Direto da Roça (19 de abril de 2016) e demais legislações 

pertinentes. 

 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de produtores rurais e/ou agricultores familiares e de suas 

formas associativas, para utilização de espaços públicos visando à instalação de barracas e o exercício 

de atividade econômica, a título oneroso e precário, no Programa Direto da Roça, nos dias e horários 

especificados nos ANEXOS I e II deste Edital, por meio da emissão do respectivo Documento 

Municipal de Licença (DML). 

 

2.2.  As descrições da distribuição das atividades econômicas relativas a cada vaga, dos tipos de 

produtos a serem comercializados, dos locais, dimensões das barracas por vaga e preço público 

mínimo anual por vaga, constam do ANEXO I e II deste Edital. 

 

2.3. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes anexos: 

 

2.3.1. ANEXO I – Local, Endereço, Horário, Atividade, Dimensão da Barraca e Preço Mínimo 

Anual dos Pontos de Comercialização do Programa Direto da Roça; 

2.3.2. ANEXO II Local, Endereço, Horário, Atividade, Dimensão da Barraca e Preço Mínimo 

Anual dos Pontos de Comercialização do Programa Direto da Roça anexos aos sacolões 

ABASTECER; 

2.3.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento do Edital; 

2.3.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta para Agricultor Familiar/Produtor Individual; 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/decreto/2014/1550/15508/decreto-n-15508-2014-fixa-os-precos-dos-servicos-nao-compulsorios-prestados-pelo-municipio-de-belo-horizonte-e-da-outras-providencias
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2.3.5. ANEXO V – Modelo de Proposta para Associação/Cooperativa de 

Agricultores/Produtores Rurais; 

2.3.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

2.3.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

2.3.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Participação no Programa Direto da Roça; 

2.3.9. ANEXO IX –Termo de Compromisso – Avaliação Médica 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

3.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1.1. A participação na presente CONCORRÊNCIA importa em irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, notadamente das condições gerais e 

particulares de seu objeto, não se admitindo qualquer desconhecimento como elemento 

impeditivo da formulação da proposta, após a assinatura das declarações previstas nos 

ANEXOS III, VI e VII deste Edital.  

 

3.1.2. Poderão participar desta licitação produtores rurais e/ou agricultores familiares e suas 

formas associativas que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, 

conjugando os seguintes requisitos: 

 

a) ser brasileiro ou estrangeiro em condição legal; 

b) não se inserir nos impedimentos constantes no subitem 3.1.3; 

c) ser agricultor familiar/produtor rural domiciliado em município do Estado de Minas Gerais; 

d) ser associação ou cooperativa de agricultores familiares/produtores com sede em município 

do Estado de Minas Gerais. 

 

3.1.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados 

(titulares ou representantes) que se enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 

 

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão/impedimento imposta pelo Município; 

b) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) sejam servidores públicos municipais de Belo Horizonte, qualquer que seja a natureza 

jurídica do vínculo mantido com a Administração Pública Municipal; 

d) demais hipóteses de impedimento estabelecidas na legislação vigente, em especial as que 

se referem ao art. 42, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. 

 

3.1.4. Caso seja constatada a ocorrência das situações impeditivas retro indicadas, ainda que a 

posteriori, o licitante será inabilitado, desclassificado, ou terá extinto o Documento Municipal 

de Licença (DML) outorgado pela Administração, ficando ainda incurso, dependendo do caso, 

juntamente com seus representantes, nas sanções previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo 

das sanções civis e penais cabíveis. 
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3.1.5. Os licitantes poderão credenciar representantes para participarem das sessões e 
atuarem em todas as fases do certame, rubricando documentos, assinando as atas, 
manifestando-se por escrito ou oralmente, interpondo e desistindo de recursos e, ainda, 
praticando quaisquer outros atos pertinentes. 

 

3.1.5.1. Para o credenciamento deverá ser apresentada uma procuração por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida do outorgante, na qual constem poderes 

específicos para formular propostas, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

3.1.5.2. O documento apresentado no subitem anterior será retido pela Comissão 

Permanente de Licitação e juntado aos autos do processo licitatório. 

 

3.1.5.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

um licitante no presente certame. Configurada tal situação, serão desconsideradas as 

procurações e/ou credenciamentos outorgados pelos licitantes, permanecendo as mesmas 

sem representantes regularmente constituídos para aquele ato. 

 

3.1.5.4. Os licitantes se obrigam, para todos os fins de direito, por todos os atos praticados 

pelos seus representantes devidamente constituídos. 

 

3.1.6. As sessões se realizarão em atos públicos, podendo ser presenciadas por qualquer 

pessoa. Só terá(ão) direito ao uso da palavra, a rubricar documentos, a interpor recursos e a 

firmar as atas lavradas, o(s) representante(s) legal(ais) do(s) licitante(s). 

 

3.2. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

Para HABILITAÇÃO deverão ser apresentadas cópias autenticadas, ou cópias simples a serem 

autenticadas por servidor, dos seguintes documentos: 

 

3.2.1. Agricultor Familiar/Produtor Rural: 

 

a) cópia da cédula de identidade ou outro documento idôneo com fotografia, instituído por Lei 

Federal, com valor de documento de identidade; 

 

b) cópia do documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – Cartão de Identificação 

do Contribuinte (CPF), se o número deste não constar no documento de identidade 

apresentado; 

 

c) Cópia da Inscrição de Produtor Rural expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda de 

Minas Gerais ou outro órgão equivalente; 

 

d) Cópia ou extrato da DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF; 
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e) Atestado de Produção emitido pela EMATER-MG ou, na ausência desta, outra Entidade 

Credenciada de assistência Técnica do município onde se localiza a propriedade do agricultor 

familiar/produtor rural, ou do município mais próximo, constando os produtos cultivados, área 

e capacidade de produção mensal, ou outro documento equivalente; 

 

f) Autorização da Vigilância Sanitária Municipal – SIM (Sistema de Inspeção Municipal) do 

município de origem do agricultor familiar/produtor ou do Instituto Mineiro de Agropecuária 

(IMA), para os produtos que necessitarem de documentação para comercialização (exemplo: 

ovos, mel, produtos processados); 

 

g) Cópia de comprovante de residência em município do Estado de Minas Gerais, que poderá 

ser averiguado mediante a apresentação de conta de energia elétrica (luz), telefone ou aviso 

bancário expedidos em nome do interessado, com data não superior a 90 (noventa) dias da 

data da entrega da documentação; 

 

h) Declaração de pleno conhecimento do Edital, nos termos do modelo constante do ANEXO 

III; 

 

i) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme modelo ANEXO VI; 

 

j) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo ANEXO VII. 

 

k) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma 

reconhecida do outorgante, da qual constem poderes específicos para formular propostas, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, previsto no item 3.1.5 e seus subitens. 

 

3.2.1.1. As certidões deverão estar com data de validade vigente na data de abertura dos 

envelopes, sendo que, para aquelas que não constarem expressamente o prazo de 

validade, considerar-se-ão válidas até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua expedição. 

 

3.2.1.2. Salvo no caso dos documentos constantes do subitem 3.2.1, alíneas “k” e “l”, que 

deverão obrigatoriamente ser apresentados em original, os demais documentos poderão 

ser apresentados em cópias autenticadas ou com aporte de assinatura de servidor público 

municipal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, atestando a sua veracidade. No caso 

do documento constante no subitem 3.2.1 alínea “e” deverá ser aportada a assinatura do 

funcionário que a emitiu.  

 

3.2.2. Associação/Cooperativa de Agricultor Familiar ou de Produtor Rural: 

 

a) Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial em vigor, 

registrado na Junta Comercial; 
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b) Ata de Eleição da última diretoria; 

 

c) inscrição do ato constitutivo no órgão competente; 

 

d) cópia ou Extrato da DAP Jurídica – Declaração de Aptidão ao PRONAF; 

 

e) lista de todos os agricultores familiares/produtores rurais associados que irão participar do 

processo licitatório, acompanhada por cópia da cédula de identidade ou outro documento 

idôneo com fotografia, instituído por Lei Federal e cópia do documento de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos associados/cooperados (se o número deste não constar 

no documento de identidade apresentado); 

 

f) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

g) Atestado de Produção emitido pela EMATER-MG ou outra Entidade Credenciada de 

assistência Técnica do município onde se localizar a propriedade do agricultor 

familiar/produtor rural associado/cooperado, ou do município mais próximo, constando os 

produtos cultivados, área e capacidade de produção mensal, ou outro documento equivalente; 

 

h) Autorização da Vigilância Sanitária Municipal, ou SIM - Sistema de Inspeção Municipal do 

município de origem do associado/cooperado ou do IMA -Instituto Mineiro de Agropecuária, 

para os produtos dos mesmos que necessitarem de documentação (exemplo: ovos, mel, 

produtos processados); 

 

i) cópia de comprovante de endereço da sede da associação/cooperativa em município do 

Estado de Minas Gerais, que poderá ser averiguado mediante a apresentação de conta de 

energia elétrica (luz), telefone ou aviso bancário expedidos em nome da 

associação/cooperativa, com data não superior a 90 (noventa) dias da data da entrega da 

documentação;  

 

j) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União ou Certidão Negativa com Efeito Positivo; 

 

k) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual ou Certidão Negativa com Efeito 

Positivo; 

 

l) Certidão de Quitação Plena expedida pela Fazenda Municipal de Belo Horizonte e do 

município de origem da associação/cooperativa, relativamente a tributos mobiliários e 

imobiliários; 

 

m) Declaração do responsável legal da associação/cooperativa, nos termos do modelo 

constante do ANEXO V; 
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n) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme modelo ANEXO VI; 

 

o) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo ANEXO VII. 

 

3.2.2.1. As certidões deverão estar com data de validade vigente na data de abertura dos 

envelopes, sendo que, para aquelas que não constarem expressamente o prazo de 

validade, considerar-se-ão válidas até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua expedição. 

 

3.2.2.2. Salvo no caso dos documentos constantes do subitem 3.2.2, alíneas “n”, “o” e “p”, 

que deverão obrigatoriamente ser apresentados no original, os demais documentos 

poderão ser apresentados em cópias autenticadas ou com aporte da assinatura de servidor 

público municipal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, atestando a veracidade dos 

mesmos. No caso do documento constante no subitem 3.2.2, alínea “g” deverá ser 

aportada a assinatura do funcionário da EMATER-MG. 

 

3.3. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

 3.3.1. Ficarão reservadas vagas nas feiras, no limite de 5% (cinco por cento), havendo 

candidatos para o preenchimento deste percentual, para pessoas com deficiência, que ficarão 

isentas do pagamento das taxas devidas, de acordo com o art. 169, da Lei nº 8616/03. 

 

3.3.1.1. A isenção das taxas não isenta do pagamento do preço público. 

 

3.3.1.2. Os candidatos com deficiência deverão apresentar toda DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA, conforme indicado no item 3.2.1 deste Edital, informando 

expressamente, no envelope a sua condição de PESSOA COM DEFICIÊNCIA, de modo a 

permitir à Comissão Permanente de Licitação a concorrência em situação especial.      

 

3.3.2. Para os fins deste processo, considera-se pessoa com deficiência a que possui limitação 

ou incapacidade para o desempenho de atividades e se enquadra nas categorias previstas no 

Decreto 5296 de 02/12/2004. 

 

3.3.3. Para concorrer às vagas reservadas nos termos do subitem 3.3.1, o licitante com 

deficiência deverá entregar, no envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO comuns 

a todos os participantes (previstos no item 3.2.1), atestado ou laudo médico descritivo 

conforme modelo constante do ANEXO IX. 

 

3.3.3.1. Para deficiência auditiva, deverá ser apresentado exame audiométrico, além do 

laudo médico. 

 

3.3.3.2. Para deficiência mental, deverá ser apresentado laudo de profissional especialista 

em saúde mental, como psiquiatra, neurologista, psicólogo ou psicopedagogo. 
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3.3.3.3. Para deficiência visual, deverá ser apresentado laudo oftalmológico com acuidade 

visual com melhor correção e laudo de campimetria, se for o caso, de alteração do campo 

visual. 

 

3.3.4. Caso não se atenda as exigências acima, o licitante não será considerado pessoa com 

deficiência para fins deste Edital, e participará nas mesmas condições que os demais licitantes. 

 

3.3.5. Na hipótese de não serem preenchidas as vagas destinadas as licitantes com deficiência, 

elas serão preenchidas pelos demais licitantes, observada a ordem de classificação. 

 

3.3.6. A análise e julgamento da habilitação e a verificação do atendimento das condições de 

deficiência dos licitantes enquadrados nas disposições do subitem 3.3 deste Edital serão feitas 

em sessão própria, antes e separadamente dos demais licitantes. 

 

3.3.6.1. A escolha das vagas se dará na ordem da classificação final das propostas dentre 

todos os licitantes. 

 

3.3.6.2. A convocação para participação da sessão especial se dará por meio de publicação 

no Diário Oficial do Município – DOM. 

 

3.3.7. Em havendo pessoas com deficiência habilitadas em número superior ao limite 

estabelecido no subitem 3.3.1 deste Edital, os excedentes participarão em iguais condições 

com os demais licitantes. 

 

3.4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - PROPOSTA 

 

3.4.1. A proposta deverá ser elaborada conforme modelo de Formulários de Proposta 

constante nos ANEXOS IV ou V, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, com valores constando em algarismos e por escrito, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo licitante, representante legal do 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. Deverá ainda conter o número de 

vagas, a atividade de cada vaga de seu interesse e o preço público anual estipulado pelo uso de 

vias e logradouros públicos para o Programa Direto da Roça, observando-se as especificações e 

metragens, de acordo com os ANEXOS I e II deste Edital, considerando ainda o seguinte: 

 

a) na proposta deverão ser facilmente identificáveis o nome, CPF ou CNPJ, conforme o caso, e 

demais campos dos ANEXOS IV ou V pelo proponente; 

 

b) especificação da atividade de seu interesse, endereço, dias e horários de funcionamento da 

vaga pretendida, identificando-a nos termos do ANEXO I e II do presente Edital; 
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c) o agricultor familiar/produtor rural individual interessado deverá apresentar uma “ÚNICA 

PROPOSTA”, para até 03 (três) vagas, para o exercício da atividade pretendida, conforme vagas 

constantes no ANEXO I; 

 

d) a associação/cooperativa de agricultores familiares/produtores rurais interessados deverá 

apresentar uma “ÚNICA PROPOSTA”, para até 03 (três) vagas disponíveis, para o exercício da 

atividade pretendida, conforme vagas constantes no ANEXO I e para até 03 (três) vagas 

disponíveis, para o exercício da atividade pretendida, conforme vagas constantes no ANEXO II; 

 

e) As vagas constantes no ANEXO II serão destinadas, exclusivamente, para associações e 

cooperativas; 

 

f) na proposta, o licitante ofertará um valor anual para a vaga, devendo este ser igual ou 

superior àquele constante do ANEXO I e II; 

 

3.4.2. Os valores propostos pelos licitantes vencedores serão reajustados anualmente pelo 

índice fixado nos Decretos Municipais que regulamentam a cobrança de preços públicos. 

 

3.4.3. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, entregues em dias úteis, no horário de 9:00 

às 17:00 horas, até o dia 15/12/2017, na Rua Tupis, nº 149, 11º Andar, Centro, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, na Gerência de Licitações e Contratos, indicando em sua parte externa e frontal 

os seguintes dizeres: 

 

a) Envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA  

CONCORRÊNCIA SMASAC/SUSAN Nº 001/2017 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

VAGA Nº: 

ATIVIDADE: 

PROPONENTE: 

CPF/CNPJ: 

 

b) Envelope contendo a PROPOSTA: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 

CONCORRÊNCIA SMASAC/SUSAN Nº 001/2017 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 

VAGA Nº: 

ATIVIDADE: 

PROPONENTE: 

CPF/CNPJ: 
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3.5. DOS PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

3.5.1. A abertura dos envelopes “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” dar-se-á no dia 

19/12/2017, às 10:00 horas, em ato público, no auditório da Subsecretaria de Segurança 

Alimentar e Nutricional, na Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, 

oportunidade em que se reunirão a Comissão Permanente de Licitação e os licitantes, se 

houver interesse destes últimos, quando serão analisados os requisitos para habilitação, salvo 

se houver designação de outra sessão pública para a mesma finalidade. 

 

3.5.2. Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, 

acréscimos ou supressões. Os esclarecimentos, quando se façam necessários, e, desde que 

solicitados à Comissão Permanente de Licitação, constarão obrigatoriamente da ata 

respectiva. 

 

3.5.3. Havendo expressa desistência de oferecimento de recursos por todos os licitantes, 

desde que presentes e devidamente credenciados, quanto à fase de habilitação, poderão ser 

imediatamente abertos os envelopes “PROPOSTA” dos licitantes habilitados. Caso a Comissão 

Permanente de Licitação julgue oportuno e conveniente, os envelopes “PROPOSTA” poderão 

ser abertos em outra sessão pública a ser designada, dando-se ciência aos licitantes. A 

expressa desistência de oferecimento de recursos deverá constar na ata da sessão de 

abertura. 

 

3.5.4. Oferecido(s) recurso(s), conforme procedimentos previstos no item 6 deste Edital, será 

fixada posteriormente, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nova data para 

abertura do envelope “PROPOSTA”, dando-se ciência aos licitantes, por meio de publicação no 

Diário Oficial do Município – DOM. 

 

3.5.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente comprovado e aceito pela Comissão Permanente de 

Licitação, desde que feita por meio de requerimento formal, acompanhado de peças 

comprobatórias do fato alegado, com a antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da 

abertura do envelope “PROPOSTA”. 

 

4. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

4.1. A Comissão Permanente de Licitação designará data para a abertura dos envelopes de 

“PROPOSTA” devendo convocar todos os licitantes HABILITADOS quanto à data, horário e local do 

procedimento, por meio de publicação no Diário Oficial do Município – DOM. 

 

4.2. A análise das propostas pela Comissão Permanente de Licitação visará à verificação do 

atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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4.3. O critério de julgamento será o da maior oferta de preço por lote, sendo considerado vencedor 

o licitante que, estando de acordo com as especificações deste Edital, ofertar, em cada lote, a 

proposta de maior valor anual pelo uso das áreas públicas especificadas nos ANEXO I e II, observados 

os valores mínimos que constam do presente Edital. 

 

4.3.1. A proposta, que será única, deverá ser apresentada em moeda corrente nacional com 

até 2 (duas) casas decimais após a vírgula. Na dúvida entre o preço expresso em números e por 

extenso, prevalecerá aquele indicado por extenso. 

 

4.3.2. As propostas serão classificadas em ordem decrescente. 

 

4.4. Havendo empate real entre as propostas em determinado lote, após observados os critérios de 

desempate constantes no sub item 5.1.1 e permanecendo o empate, será feito sorteio. 

 

4.4.1. Os licitantes serão intimados da designação de sessão por meio de publicação no Diário 

Oficial do Município – DOM. 

 

 

5. DO PREÇO MÍNIMO 

 

5.1. A proposta de preço deverá conter valor igual ou superior ao preço público mensal estipulado 

para pagamento de cada lote, para o exercício das atividades comerciais discriminadas nos ANEXOS I 

e II. 

 

5.1.1. Para as propostas consideradas empatadas, ou seja, mesmo preço para mesma vaga, seguirão 

os seguintes critérios de desempate, por ordem crescente de importância de acordo com os grupos 

de classificação da DAP: 

 

- Ser produtor de produtos agroecológicos; 

 - Grupo “A”: agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que não contrataram 
operação de investimento do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera) ou que 
ainda não contrataram o limite de operações ou de valor de crédito de investimento para 
estruturação no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); 

- Grupo “A/C”: agricultores familiares assentados pelo PNRA ou beneficiários do PNCF que (1) 
tenham contratado a primeira operação no Grupo “A” e (2) não tenham contratado financiamento 
de custeio, exceto no próprio Grupo “A/C”;  

- Grupo “B”: agricultores familiares com renda familiar anual de até R$ 20 mil; 

- Grupo “V”: agricultores familiares com renda familiar anual de até R$ 360 mil. 

http://portalantigo.incra.gov.br/index.php/servicos/publicacoes/pnra-plano-nacional-de-reforma-agraria
http://portalantigo.incra.gov.br/index.php/servicos/publicacoes/pnra-plano-nacional-de-reforma-agraria
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-crefun/sobre-o-programa
http://www.incra.gov.br/novo_credito_instalacao
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa
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5.1.2. Para as propostas do ANEXO II, os casos considerados empates, ou seja, mesmo preço para 

mesma vaga, seguirão os seguintes critérios de desempate, por ordem crescente de importância: 

 

a) A associação ou Cooperativa que possuir entre seu quadro de associados/cooperados 

maior percentual de agricultores familiares; 

b) A associação ou Cooperativa cujo quadro de associados/cooperados tenha o maior 

percentual de agricultores familiares que produzam produtos orgânicos; 

c) A associação ou Cooperativa que possuir em seu quadro de associados/cooperados 

maior percentual de mulheres agricultoras familiares.  

 

5.2. Os valores propostos pelos licitantes vencedores serão reajustados pelos índices fixados nos 

Decretos Municipais que regulamentam a cobrança de preço público.  

 

 

6. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

6.1. É facultado ao licitante, em decorrência das decisões relacionadas com a presente licitação, nos 

termos dos artigos 41, § 2° e 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a interposição de: 

 

6.1.1. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de 

abertura dos envelopes contendo documentos para habilitação, mediante solicitação por 

escrito, a ser protocolada na Gerência de Licitações e Contratos, na Rua Tupis, nº 149, 11º 

andar, Centro, Belo Horizonte/MG. 

 

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

GAPCO/SMASAN, sem embargo da divulgação e intimação oficiais, a ocorrer pelo DOM. 

 

6.1.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não atender 

ao prazo fixado no subitem 6.1.1, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

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

da ata pela Comissão Permanente de Licitação, dos seguintes atos: 

 

a) habilitação ou inabilitação dos licitantes, o recurso será dirigido ao (à) Secretário(a) Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, sendo que esta poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior, caso em que a decisão seja proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco)dias úteis; 

b) do julgamento das propostas (classificação, desclassificação), também dirigido ao(à) Secretário(a) 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, que adotará o mesmo 

procedimento previsto na alínea “a”; 
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c) da anulação ou revogação desta licitação, dirigido ao(à) Secretário(a) Municipal de Assistência 

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

“a”. 

6.1.2.1. Os recursos previstos no subitem 6.1.2 terão sempre efeito suspensivo. 

 

6.1.2.2. Não serão considerados recursos, os requerimentos que versem sobre aditamento 

ou modificação de proposta, bem como aqueles que procurem apresentar informações ou 

esclarecimentos que deveriam constar obrigatoriamente da proposta. 

 

6.1.3. REPRESENTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação, da qual não caiba recurso hierárquico dirigido à autoridade superior 

àquela que praticou o ato. 

 

6.1.4. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO de decisão do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania que declare a inidoneidade do licitante a que se refere 

o inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

 

6.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

 

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

 

6.4. Não serão aceitos impugnações e recursos via FAX ou qualquer outro meio de comunicação. 

Somente serão admitidos recursos e impugnações protocolados em documento físico na Gerência 

de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional – 

GEFAU/SMASAC. 

 

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

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

 

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

interessados por publicação resumida no Diário Oficial do Município – DOM. 

 

6.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o (a) Secretário(a) 

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

procedimento licitatório e adjudicará o objeto da licitação aos licitantes vencedores. 

 

7. DA EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA (DML) E DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA  

 

7.1. O licenciado(a) para cada vaga será convocado(a) por meio de publicação no DOM a comparecer 

junto à Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana - GEFAU / SUSAN para providenciar a 

expedição do Documento Municipal de Licença - DML, devendo fazê-lo no prazo de até 90 (noventa) 
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dias a partir da data de convocação. Do contrário, será considerado desistente no processo do ponto 

de comercialização.  

 

7.1.1. Neste mesmo prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de convocação, deverá o(a) 

licenciado(a) providenciar todas as condições necessárias à exploração da atividade 

econômica, tais como a aquisição de barraca e demais equipamentos necessários, conforme 

exigência da atividade.  

 

7.2. O Documento Municipal de Licença – DML, é o documento expedido ao agricultor familiar 

participante, que o possibilita exercer atividade econômica na(s) vaga(s) para a(s) qual(is) foi 

contemplado. Documento este concedido em caráter pessoal e intransferível, a título precário e 

oneroso, observadas as condições inerentes ao comércio a ser exercido, nos termos da legislação em 

vigor, em especial nos termos do Código Municipal de Posturas - Lei Municipal nº 8.616/2003, 

atualizada pela Lei Municipal nº 9.845/2010 - e do regulamento constante do Decreto Municipal nº 

14.060/2010.  

 

7.3. Caso o feirante licenciado não promova os atos necessários ao licenciamento nas condições e 

prazos estabelecidos nos subitens 7.1. e 7.1.1, ou caso não promova o início das atividades nos 

termos do subitem 7.3, será facultado à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional declarar 

a vacância e proceder à convocação dos licitantes remanescentes para ocupação das vagas, 

obedecendo a ordem de classificação.  

 

7.3.1. O(a) novo(a) licenciado(a) da vaga estará sujeito às mesmas exigências feitas ao 

primeiro, especialmente em relação ao preço, conforme o art. 62, §2º, da Lei Federal nº 

8.666/93.  

 

7.4. Será de 1 (um) ano a vigência do Documento Municipal de Licença - DML, com início a partir da 

data de sua expedição, podendo ser prorrogada, a critério da Administração, por iguais e sucessivos 

períodos até o prazo máximo de 5 (cinco) anos.  

 

7.4.1. Ocorrendo prorrogação da licença, serão mantidas as mesmas condições iniciais, 

obrigando-se o feirante licenciado a mantê-las e a observar a legislação em vigor.  

 

7.5. O(a) feirante licenciado(a) poderá indicar, por escrito, uma pessoa como seu preposto, 

devidamente cadastrada junto à Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana - GEFAU da 

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, para que o substitua em caso de necessidade 

devidamente comprovada.  

 

7.6. Nos termos do art. 125, da Lei nº 8.616/03, o Documento Municipal de Licença – DML somente 

poderá ser transferido em caso de falecimento do titular, ou de licença médica por prazo superior a 

60 (sessenta) dias, ou ainda se este se tornar portador de invalidez permanente.  
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7.6.1. Nos casos admitidos no subitem 7.7, a transferência do Documento Municipal de 

Licença – DML será feita ao seu cônjuge ou companheiro estável, filho capaz ou irmão capaz, 

nesta ordem de preferência.  

 

7.6.2. A validade do documento de licenciamento transferido, nos termos do artigo 125, da Lei 

nº 8.616/03, alterado pelo artigo 44 da Lei 9.845/10, se estenderá até que ocorra nova 

licitação para o exercício da atividade.  

 

7.7. A Administração Municipal poderá, justificadamente e por conveniência administrativa, alterar, 

unilateralmente, o local e horário de funcionamento do Programa, comunicando aos licenciados com 

antecedência de 15 (quinze) dias, para que não haja prejuízo ao exercício de suas atividades.  

 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES E DAS VEDAÇÕES LEGAIS  

 

8.1. São obrigações do licenciado: 

8.1.1.  manter o local limpo, durante e após a comercialização, sendo que os detritos advindos 

da limpeza e varrição do local deverão ser acondicionados em sacos plásticos para o 

recolhimento feito pelo próprio permissionário no final do expediente, dando destinação 

adequada e consciente aos resíduos; 

8.1.2. fixar em local visível a autorização expedida pelo Município, assim como, lista de preços, 

laudo laboratorial e outros definidos pela Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana 

– GEFAU/SUSAN quanto à sua participação no Programa; 

8.1.3. uso de balança devidamente aferida pelo INMETRO, quando for utilizar o peso como 

unidade de medida, devendo estar nivelada e colocada à vista do consumidor; 

8.1.4. vender no programa quantitativo mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) de 

produtos oriundos de sua propriedade e que tenham sido declarados na documentação 

constante do chamamento público e através do atestado de produção emitido pela EMATER-

MG; 

8.1.5. vender produtos de boa qualidade; 

8.1.6. cumprir com os horários de chegada e saída do ponto de comercialização, salvo em 

impedimentos de força maior ou término da venda dos produtos; 

8.1.7. obedecer rigorosamente a tabela de preços máximos permitidos para a comercialização 

dos produtos, a qual deverá ser afixada em local visível ao consumidor; 

8.1.8. responsabilizar-se pela montagem e desmontagem do equipamento de comercialização; 

8.1.9. usar indumentárias de acordo com a legislação sanitária vigente para cada produto, tipo, 

modelo e cor previamente determinado pela SUSAN; 

8.1.10. respeitar o local demarcado do seu equipamento de comercialização; 

8.1.11. manter rigoroso asseio pessoal; 
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8.1.12. adotar o modelo de barracas definido pela SUSAN; 

8.1.13. colaborar com a fiscalização no que for necessário, apresentando os documentos e 

informações pertinentes à atividade; 

8.1.14. manter os equipamentos de comercialização em bom estado de higiene e conservação; 

8.1.15. tratar com urbanidade o público em geral e os consumidores; 

8.1.16. afixar cartazes e avisos de interesse público determinados pela SUSAN; 

8.1.17. comunicar à SUSAN, por escrito ou por meio telefônico, em caso de ausência no ponto 

de comercialização; 

8.1.18. obedecer rigorosamente às normas fixadas pela vigilância sanitária, quanto à produção 

e comercialização de produtos de industrialização caseira; 

8.1.19. trocar qualquer mercadoria vendida em desacordo, fazer a restituição correspondente 

à venda quando houver a insatisfação do cliente; 

8.1.20. entregar à GEFAU/SUSAN, até o dia 04 (quatro) de cada mês, a quantidade 

comercializada e seus valores correspondentes, por meio dos romaneios; 

8.1.21. transportar os produtos devidamente acondicionados em caixas plásticas; 

8.1.22. utilizar na comercialização, preferencialmente, sacolas plásticas padronizadas, 

constando a logomarca do programa, assim como seus objetivos; 

8.1.23. informar à GEFAU/SUSAN sempre que solicitado, dados sobre a sua produção; 

8.1.24. encaminhar à GEFAU/SUSAN, atestado de produção emitido pela EMATER-MG do 

município de origem, no mês de maio do ano vigente, tendo como data limite o dia 04(quatro) 

do mês subsequente; 

8.1.25. enviar à GEFAU/SUSAN, a cada 02(dois) anos, laudo médico válido emitido por médico 

do trabalho pertinente às pessoas que estarão em contato direto com os clientes no ponto de 

comercialização, sendo eles, permissionários, prepostos e/ou ajudantes. 

 

8.2. É permitido aos licenciados: 

8.2.1. depositar mercadorias e outros objetos fora dos limites de cada espaço destinado ao 

permissionário, mediante autorização prévia e expressa da Subsecretaria de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SUSAN, por meio da Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e 

Urbana – GEFAU/SUSAN. 

8.2.2. vender até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos produtos oferecidos no ponto, 

advindos dos demais produtores rurais e/ou agricultores familiares participantes do Programa 

“Direto da Roça” com o intuito de fortalecer o mix de produtos comercializados; 

8.2.3. vender até o limite de 10% ( dez por cento) dos produtos oferecidos no ponto, advindos 

de terceiros, com intuito de fortalecer o mix de produtos ofertados. 

 

8.3. É proibido aos licenciados: 
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8.3.1. Reutilizar embalagens plásticas ou utilizar embalagens com logomarcas que não sejam a 

do Programa Direto da Roça para embalar gêneros alimentícios; 

8.3.2. ausentar-se do Programa nas datas previamente estipuladas pela SUSAN, para 

comercialização, constantes no Documento Municipal de Licença – DML, sem justificativa; 

8.3.3. apregoar mercadorias em voz alta; 

8.3.4. fazer uso da arborização pública, do mobiliário urbano ou das fachadas para exposição, 

afixação de faixas, cartazes ou para suporte de toldos e barracas; 

8.3.5. fazer uso de outras áreas das edificações lindeiras para depósito ou estocagem de 

mercadorias, vasilhames, apetrechos, sem a permissão expressa emitida pela Gerência de 

Fomento à Agricultura Familiar e Urbana – GEFAU/SUSAN; 

8.3.6. ocupar espaço maior do que lhe for permitido; 

8.3.7. jogar na área do ponto de comercialização e em seus arredores detritos, gorduras ou 

lixo de qualquer natureza; 

8.3.8. vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou parcialmente, permanente ou 

temporariamente, seu direito de comercialização; 

8.3.9. fazer propaganda de caráter político ou religioso durante a comercialização; 

8.3.10. vender os produtos a preços superiores aos previamente estipulados na tabela de 

preço máximo fornecidas pela Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana – 

GEFAU/SUSAN; 

8.3.11. vender, alugar ou ceder os equipamentos emprestados pela GEFAU/SUSAN; 

8.3.12. comercializar produtos hortifrutigranjeiros danificados ou com alterações indesejáveis; 

8.3.13. comercializar produtos cortados ou descascados, em desacordo com as normas 

técnicas vigentes estabelecidas pelos seus respectivos órgãos responsáveis; 

8.3.14. comercializar produtos minimamente processados, processados e/ou transformados 

sem acondicionamento adequado e/ou não constando a devida rotulação, de acordo com as 

especificações da Vigilância Sanitária Municipal, e de outros órgãos fiscalizadores quando for o 

caso; 

8.3.15. desacatar o público ou agentes públicos e as determinações da Administração; 

8.3.16. cometer atos de indisciplina, turbulência ou embriaguez; 

8.3.17. manter a seu serviço e em contato direto com o público, empregados portadores de 

doença infectocontagiosa; 

8.3.18. faltar com as condições básicas de higiene e asseio pessoal, dos seus funcionários e 

equipamentos; 

8.3.19. comercializar quantidade superior a 25% (vinte e cinco por cento) dos produtos 

ofertados advindos de produtores rurais e/ou agricultores familiares participantes do 

Programa Direto da Roça; 
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8.3.20. comercializar quantidade superior a 10% (por cento) dos produtos ofertados advindos 

de terceiros que não participam do Programa Direto da Roça. 

 

8.4. Compete à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio da Gerência de 

Fomento à Agricultura Familiar e Urbana – GEFAU/SUSAN:  

a) expedir o Documento Municipal de Licença – DML;  

b) prestar assessoria ao feirante licenciado, visando assegurar a manutenção da qualidade dos 

serviços;  

c) expedir a guia e fiscalizar o pagamento do preço público devido, solicitando a apresentação 

do documento de quitação do pagamento sempre que julgar necessário;  

d) fornecer ao feirante licenciado o calendário contendo eventuais alterações no horário e 

local de funcionamento do ponto;  

e) promover outros atos necessários ao bom funcionamento do Programa Direto da Roça; 

f) Propiciar formação e qualificação continuada, diretamente ou por meio de parcerias com 

outras instituições; 

g) Disponibilizar espaço em seus meios de comunicação para a divulgação do Programa Direto 

da Roça. 

 

9. DOS PAGAMENTOS  

 

9.1. O valor do licenciamento, que será o valor da proposta, deverá ser recolhido anualmente, 

através de guia de recolhimento expedida pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

9.2. O feirante pagará o valor ofertado em sua proposta e este valor será corrigido anualmente nos 

mesmos termos das atualizações dos valores do Decreto Municipal nº 14.234/10.  

 

9.3. O inadimplemento dos pagamentos a que se referem os subitens anteriores implicará na 

atualização dos valores monetários conforme índices oficiais praticados pela PBH, com inscrição do 

débito na Dívida Ativa, além da possibilidade de suspensão da atividade ou de cassação do 

Documento Municipal de Licença – DML.  

 

10. DAS PENALIDADES  

 
10.1. A transgressão de qualquer das obrigações previstas neste Edital sujeitará o produtor rural, 
agricultor familiar e/ou jovem rural com idade mínima de 18(dezoito) anos detentor de DAP 
acessória às seguintes penalidades, aplicadas isoladamente ou cumulativamente: 

10.1.1. advertência escrita; 

10.1.2. suspensão; 
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10.1.3. cancelamento da licença. 
 
10.2. A advertência escrita será aplicada somente quando a infração for considerada primária e 
circunstancial, que infrinja as determinações descritas nos itens 8.1 e 8.3 deste Edital e conterá as 
determinações das providências necessárias para correção da irregularidade. Esta penalidade será 
aplicada pela Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana – GEFAU/SUSAN, ou a quem ele 
indicar como responsável pela coordenação do Programa. 
 
10.3. A suspensão ocorrerá quando aplicadas mais de três advertências escritas referentes a 
qualquer dos motivos relacionados ao descumprimento dos itens 8.1 e 8.3 deste Edital. Em caso de 
recorrência da suspensão, o produtor estará sujeito ao cancelamento da licença. Esta penalidade só 
poderá ser aplicada pelo gerente responsável pela Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e 
Urbana – GEFAU/SUSAN, que determinará o período de suspensão. 
 
10.4. O cancelamento da licença ocorrerá em casos de recorrentes suspensões, após serem 
analisadas pelo Gerente de Apoio à Produção e Comercialização de Alimentos que aplicará, 
juntamente com o Subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional, a referida penalidade. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1. No caso de desfazimento do processo de licitação, fica assegurado o princípio do contraditório 

e da ampla defesa.  

 

11.2. É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo e à aferição das condições de licenciamento, bem como 

solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões.  

 

11.3. É vedado ao feirante licenciado subcontratar total ou parcialmente o objeto do licenciamento.  

 

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

vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos.  

 

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

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 

11.6. A SMASAN/GAPCO, por meio de publicação no DOM - Diário Oficial do Município, comunicará 

aos agricultores familiares individuais habilitados assim como suas entidades representativas 

(associações/cooperativas) sobre as respectivas exigências estruturais no que se refere à 

padronização de barracas, indumentárias e demais utensílios necessários para o exercício da 

atividade.  

 

11.7. Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca do presente Edital, somente serão aceitas 

se efetuadas por escrito, dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, Rua Tupis, 149, 11º andar, 

Centro, Belo Horizonte/MG, sob protocolo. Outras informações poderão ser obtidas na Gerência de 

Licitações e Contratos pelo telefone (31) 3277- 4846.  
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11.8. As consultas porventura encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação serão respondidas 

e levadas ao conhecimento de todos os adquirentes deste instrumento convocatório, sem 

identificação do consulente, por meio do DOM – Diário Oficial do Município.  

 

11.9. O interessado é obrigado a declarar, a qualquer tempo, a superveniência de fato que impeça a 

sua habilitação, ocasião em que será imediatamente desclassificado.  

 

11.10. É facultado à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, quando o licitante vencedor 

não cumprir as exigências fixadas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições, ou revogar a presente licitação, no todo ou em 

parte, nos termos do § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93.  

 

11.11. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania poderá, a 

qualquer tempo, revogar a presente licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 

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

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

compensação. 

 

 

Belo Horizonte, 20 de Outubro de 2017. 

 

 

 

Maíra da Cunha Pinto Colares 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 


