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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH 
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SMASAN 
GERÊNCIA DE APOIO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO – GEASA 
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E FEIRAS DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO - GELEPF 

 
CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 
 
O Município de Belo Horizonte comunica aos interessados que fará realizar CONCORRÊNCIA, cujo 
Edital assim se resume: 
 
OBJETO 
 
CONCORRÊNCIA, DO TIPO MAIOR PREÇO POR LOTE, PARA SELEÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS, 
PESSOAS JURÍDICAS, COM VISTA À EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO VAREJISTA, ATRAVÉS DA 
OUTORGA DE TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO – TPRU, NAS UNIDADES ABAIXO 
SITUADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS SUBITENS 7.1.1. 7.1.2 E 7.1.3 E NOS 
ANEXOS, INTEGRANTES DESTE EDITAL, À DISPOSIÇÃO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO 
HORIZONTE www.pbh.gov.br 
 
1) MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA RUA OURO FINO Nº 452, BAIRRO 
CRUZEIRO, BH/MG; 
2) CENTRAL DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL - CAM, LOCALIZADA NA RUA MARIA PIETRA 
MACHADO Nº 125, BAIRRO SÃO PAULO, BH/MG; 
3) FEIRA COBERTA DO PADRE EUSTÁQUIO - FECOPE, LOCALIZADA NA RUA PARÁ DE MINAS, Nº 821, 
BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO, BH/MG. 
 
DATAS DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
DIA: 20/12/2016 
HORA: 9 horas e 30 minutos 
LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional – SMASAN - 
Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro – Belo Horizonte/MG. 
  
EDITAL: O edital completo e a guia para sua aquisição estarão à disposição dos interessados, a partir 
de 10/11/2016 na Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional do Município 
de Belo Horizonte, situada na Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30190-
060, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no valor de R$10,00 (dez) reais ou gratuitamente no site 
www.pbh.gov.br, a partir de 10/11/2016. 
 

http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH 
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SMASAN 

GERÊNCIA DE APOIO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO – GEASA 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
1.1. O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança 
Alimentar e Nutricional - SMASAN, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
no dia 20/12/2016, às 9:30 horas, no Auditório da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança 
Alimentar e Nutricional, situado na Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, a 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo maior oferta por lote, para a seleção de 
permissionários de Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU de áreas públicas (boxes, lojas e 
áreas especiais) localizadas no MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO 
MUNICIPAL - CAM E NA FEIRA COBERTA DO PADRE EUSTÁQUIO – FECOPE, conforme especificações 
contidas no item 7.1, subitens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 e anexos do presente edital, nos termos da Lei nº 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 13.841/10, demais legislações aplicáveis e 
cláusulas contidas no presente Edital. 
 
1.2. O Edital poderá ser adquirido junto à Secretaria Municipal Adjunta Segurança Alimentar e 
Nutricional - SMASAN do Município de Belo Horizonte, na Gerência de Apoio ao Sistema de 
Abastecimento - GEASA, situada na Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, no 
horário de 9h as 17h, mediante pagamento de Guia de Arrecadação Municipal (GAM) a ser fornecida 
pela SMASAN, no valor de R$ 10,00 (dez) reais, ou gratuitamente pelo site da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte (www.pbh.gov.br). 
 
1.3. Os envelopes contendo DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA deverão ser entregues na Gerência de 
Licenciamento dos Equipamentos, Programas e Feiras do Sistema de Abastecimento - GELEPF, da 
Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Belo Horizonte, 
situada na Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, até às 17:00 horas do dia 
19/12/2016.       
 
1.4. Os envelopes contendo toda DOCUMENTAÇÃO para habilitação serão abertos em sessões 
públicas, na Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, na Rua Tupis, nº 
149, 2º andar, Centro – Belo Horizonte/MG, às 9:30 horas do dia 20/12/2016. 
 
2 - OBJETO DA CONVOCAÇÃO GERAL 
 
2.1. O objeto desta Concorrência, do tipo maior oferta por lote, se destina à seleção de pessoas  
jurídicas a serem permissionárias de Termo de Permissão Remunerada de Uso de bem público 
(boxes, lojas ou áreas especiais) situadas NO MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO, NA CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO MUNICIPAL - CAM E NA FEIRA COBERTA DO PADRE EUSTÁQUIO – FECOPE, 
conforme especificações contidas no item 7.1, subitens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 e nos anexos integrantes 
deste edital. 
 
2.2. Compõem este edital, além das condições específicas, os seguintes documentos: 
 
2.2.1. ANEXO I - Especificações dos Locais, Ramos de Atividade Comercial e Memorial Descritivo 
das Unidades 
2.2.2. ANEXO II - Declaração de Lotes Cotados 
2.2.3. ANEXO III - Modelo de Formulário de Proposta 
2.2.4. ANEXO IV - Minuta do Termo de Permissão Remunerada de Uso 
2.2.5. ANEXO V - Modelo do Instrumento de Credenciamento para Participação no Certame  
2.2.6. ANEXO VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo  

http://www.pbh.gov.br/
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2.2.7. ANEXO VII - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento do Edital, seus Anexos e do local 
licitado  
2.2.8. ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Inexistência no Quadro de Pessoal de Empregados 
que se enquadrem nas situações previstas no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal 
2.2.9. ANEXO IX - Modelo de Declaração de Enquadramento na Condição de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 
2.2.10. ANEXO X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
   
3- DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1. INSTRUÇÕES AOS LICITANTES 
 
3.1.1. Compreende o objeto desta licitação a seleção de pessoas jurídicas a serem beneficiárias com 
a assinatura do Termo de Permissão Remunerada de Uso de bem público (boxes, lojas e áreas 
especiais) situadas no MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO 
MUNICIPAL - CAM E NA FEIRA COBERTA DO PADRE EUSTÁQUIO – FECOPE. 
 
3.1.2. Os interessados em participar do certame deverão realizar visita aos locais previstos no ANEXO 
I, para atendimento ao ANEXO VII. Se necessário, os interessados nos boxes, lojas e áreas especiais 
objeto deste edital, poderão agendar visita técnica monitorada através de correspondência por 
escrito para a SMASAN/GELEPF (subitem 1.3) até o dia 05/12/2016, no endereço acima citado, para 
que se possa agendar a visita técnica. 
 
3.1.3. Os licitantes deverão ter conhecimento integral dos locais, das obras e serviços necessários à 
execução das atividades que prevê o ANEXO I, bem como da Legislação Municipal, especialmente a 
que disciplina a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código Sanitário, sendo o custo resultante destas 
atividades de sua única e exclusiva responsabilidade. 
 
3.2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.2.1 A participação na presente Concorrência importa irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, notadamente das condições gerais e particulares de seu 
objeto, não se admitindo qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da 
proposta e do integral cumprimento do Termo de Permissão Remunerada de Uso, após a assinatura 
das declarações previstas nos ANEXOS VII e X. 
 
3.2.2. Não poderá participar desta Concorrência pessoa jurídica considerada inidônea por órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta; Federal; Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal. 
 
3.2.3. Não poderá participar desta Concorrência pessoa jurídica que, por seu inadimplemento, deu 
causa à rescisão de contrato firmado com a Administração; esteja suspensa/impedida de licitar e 
contratar com a Administração ou que esteja em situação de inadimplência contratual (parcial ou 
total). 
 
3.2.4. Não poderão participar desta Concorrência empresas em consórcio, sociedades anônimas ou 
de capital estrangeiro. 
 
3.2.5. Não poderão participar desta Concorrência os servidores públicos municipais, independente 
da natureza do vínculo. 
 
3.2.6. Caso seja constatada a ocorrência das situações impeditivas acima indicadas, ainda que a 
posteriori, o licitante será inabilitado, desclassificado, ou terá extinta a permissão remunerada de uso 
outorgada pela Administração, dependendo do caso, ficando incurso, juntamente com seus 
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representantes, nas sanções previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis. 
 
3.2.7. Os licitantes poderão credenciar representantes, nos termos do item 3.3, para participarem 
das sessões e atuarem em todas as fases do certame, rubricando documentos, assinando as atas, 
manifestando-se por escrito ou oralmente, interpondo e desistindo de recursos e, ainda, praticando 
quaisquer outros atos pertinentes. 
 
3.2.7.1. O documento de credenciamento para participação no certame, de que trata o item 
anterior, deverá conferir expressamente aos credenciados os poderes específicos para a prática dos 
atos previstos no item 3.2.7, e ser firmado pelo representante legal do licitante, sendo a firma 
reconhecida em cartório. 
 
3.2.7.2. Quando o licitante se fizer representar por diretor ou sócio, este deverá apresentar o ato 
constitutivo da empresa no original ou em cópia autenticada que lhe garanta o exercício dos poderes 
inerentes à representação, devidamente atualizado e registrado no órgão competente. 
 
3.2.7.3. O documento indicado no subitem 3.2.7.1 será retido pela Comissão Permanente de 
Licitação e juntado aos autos do processo licitatório. 
 
3.2.8. Os licitantes se obrigam, para todos os fins de direito, por todos os atos praticados pelos seus 
representantes devidamente constituídos. 
 
3.2.9. 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 licitante ou o(s) representante(s) legal(ais) do(s) licitante(s). 
 
3.2.10. 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. 
 
3.2.11. É facultado ao licitante concorrer em vários lotes, cabendo-lhe, entretanto, optar por no 
máximo 02 (dois), na hipótese de êxito em 03 (três) lotes ou mais, salvo se não houver outro 
concorrente classificado para os demais lotes pretendidos. 
 
3.3. CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
3.3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos seguintes 
documentos: 
 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial em vigor, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, a Procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida do outorgante, conforme modelo do Anexo V, 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 na 
alínea "a", do item 3.3.2 que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 
3.3.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
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4 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
Para cada lote, os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo, ainda, na parte externa 
e frontal os seguintes dizeres: 
 
a) Envelope contendo os documentos de Habilitação: 
 

CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:                                                                                            TELS: 

LOCAL:                                                                                                                                  LOTE Nº:  

 
b) Envelope contendo a Proposta: 
 

CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:                                                                                            TELS: 

LOCAL:                                                                                                                                  LOTE Nº:  

 
5 -CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
5.1. O Envelope “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” deverá conter 01 (uma) cópia autenticada de 
cada documento abaixo indicado, 
 
5.1.1. Em hipótese alguma será efetuada a devolução dos documentos apresentados pelos 
participantes da Concorrência em face de impedimento legal, considerando que os mesmos serão 
anexados ao competente processo licitatório.  
 
5.1.2. Será inabilitado ou desclassificado o licitante que apresentar documentos ou proposta em 
envelopes trocados. 
 
5.1.3. Documentos relativos à Habilitação Jurídica:  
 
a) No caso de Sociedade Empresária (nos moldes dos arts. 966 ao 969 e art. 983 do Código Civil 

Brasileiro): ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrados no 
órgão competente; 

b) No caso de Sociedade Simples (nos moldes dos arts. 982 e 983 do Código Civil Brasileiro): 
inscrição do ato constitutivo no órgão competente, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 

a) No caso de empresário individual de responsabilidade limitada (EIRELI), observada as normas 
da Lei Federal nº 12.441/2011: ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor 
devidamente registrados no órgão competente. 
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5.1.4. Documentos Comprobatórios da Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
b) Prova de inscrição no cadastro estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da proposta; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e da Dívida Ativa da 

União;  
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
expedida pela CEF conforme o DL 2291 de 21.11.86. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei nº 12.440/11. 
 

5.1.4.1. A exigência de que trata a alínea “c” assim se resume: 
 
1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros junto á Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Dívida Ativa da União (DAU) 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – Ministério da Fazenda; 

2. Certidão de regularidade dos tributos estaduais expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda 
(Certidão de regularidade com a dívida ativa de tributos estaduais);  

3. Certidão(ões) de regularidade de todos os tributos municipais, expedida pela Prefeitura 
Municipal da localidade onde for sediada a empresa. 

 
5.2. Os licitantes deverão apresentar declaração de que não possuem em seu quadro funcional 
menores de dezoito anos que trabalhem em período noturno ou que exerçam atividades perigosas 
ou insalubres, e, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de quatorze anos (artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal), conforme modelo no 
ANEXO VIII. 
 
5.3. Os licitantes deverão apresentar Declaração da Inexistência de Fato Superveniente de Ato 
Impeditivo da Habilitação, nos termos do artigo 32, § 2º da Lei nº 8.666/93 e de que não foi 
declarada inidônea e nem está suspensa por nenhum órgão público federal, estadual ou municipal, 
assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO VI. 
 
5.4. Caberá ao licitante que se enquadre na condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte apresentar a Declaração que faz alusão o ANEXO IX, sob pena de decair no direito ao 
tratamento favorecido.  
 
6. CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
6.1. A proposta deverá ser elaborada conforme modelo de Formulário de Proposta (ANEXO III) e 
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. 
 
6.2. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 
parte do licitante ou Procurador.  
 
6.3. Na proposta, o licitante ofertará um valor mensal igual ou superior ao valor mínimo constante 
no item 7.1 para o lote pretendido, sob pena de desclassificação. 
 
7. PREÇO MÍNIMO 
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7.1 - 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 abaixo discriminadas. 
 
7.1.1. MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO: 
 

Lote 
 

Unidades 
Números 

Área 
total 
m² 

Opções de Ramos de Atividade 
 

Preço mensal 
mínimo 

(R$) 

01 
 

Boxes 26 e 27 
 

16,40 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios,  
Minimercados, Mercearias e Armazéns. 
 

301,76 

02 
Área Especial 

19 
391,60 

Comércio varejista de refeições prontas 
(restaurante, lanchonete, bar, cafeteria, etc.) ou 
comércio varejista de hortifrutigranjeiros e 
produtos da cesta básica ou farmácia/drogaria. 

10.796,41 

 
7.1.2. CENTRAL DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL – CAM 
 

Lote  
Unidades 
Números 

Área 
total 
m² 

Opções de Ramos de Atividade 
 

Preço mensal 
mínimo 

(R$) 

03 
Boxes 7, 8, 9 

e 10 
18,00 

Comércio varejista em geral ou 
armarinho/artesanato.  

368,10 

04 Loja 6 18,00 
Comércio varejista em geral ou prestação de 
serviço em geral. 

368,10 

 
7.1.3. FEIRA COBERTA DO PADRE EUSTÁQUIO – FECOPE 
 

Lote  
Unidades 
Números 

Área 
total 
m² 

Opções de Ramos de Atividade 
 

Preço mensal 
mínimo 

(R$) 

05 Boxes 7 e 8 49,20 Comércio varejista em geral.  1.006,14 

06 Box 11 8,92 Comércio varejista em geral. 182,41 

07 Box 13 8,42 Comércio varejista em geral. 172,19 

08 Box 14 16,93 Comércio varejista em geral.  346,22 

09 Box 16 8,30 Comércio varejista em geral. 169,74 

10 Loja 2 40,95 Comércio varejista em geral.  837,43 

 
7.2. Os valores propostos pelos licitantes vencedores serão reajustados pelos índices fixados nos 
Decretos Municipais que regulamentam a cobrança de preço público.  
 
7.3. Será de inteira responsabilidade dos licitantes vencedores o pagamento mensal à Associação dos 
Comerciantes dos Mercados, por meio de rateio, do valor correspondente aos encargos provenientes 
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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 serem 
instituídos pela Administração, necessários ao bom funcionamento das atividades.  
 
8. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
8.1. A abertura dos envelopes “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” dar-se-á no dia  20/12/2016, às 
9:30 horas, em ato público, no auditório da Secretaria Municipal Adjunta 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. 
 
8.1.2. 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 pela Comissão Permanente de Licitação, constarão obrigatoriamente da ata respectiva. 
 
8.1.3. 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. 
 
8.1.4. Oferecido(s) recurso(s), conforme procedimentos previstos no item 9 deste Edital, será fixada 
posteriormente, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nova data para abertura do 
envelope “PROPOSTA”, dando-se ciência aos licitantes. 
 
8.1.5. Após a fase de habilitação, não cabe à desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente 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”. 
 
8.2. A análise das propostas pela Comissão Permanente de Licitação visará à verificação do 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
8.3. O critério de julgamento será o da maior oferta 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 mensal pelo uso áreas públicas especificadas no ANEXO I, observados os valores mínimos 
que constam no item 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. do presente edital. 
 
8.3.1. 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. 
 
8.3.2. As propostas serão classificadas em ordem decrescente. 
 
8.4. Havendo empate real entre as propostas em determinado lote será feito sorteio. 
 
8.5. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente comprovado e aceito pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 
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8.6. Para a aplicação da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto Municipal nº 13.791/09, o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação verificará a classificação dos licitantes autores das 
melhores propostas e as empresas (pessoas jurídicas) que se enquadram como microempresa e 
empresa de pequeno porte. 
 
8.7. Na hipótese de empate ficto (art. 44 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art.5º, §1º, do 
Decreto Municipal nº 13.791/09) entre as propostas apresentadas pelos licitantes microempresas ou 
empresas de pequeno porte e a proposta apresentada pelas demais licitantes, considerada por 
enquanto mais bem classificada, adotar-se-ão os procedimentos estabelecidos na Lei Complementar 
nº 123/2006. 
 
8.7.1. Para fins de aplicação do disposto no art. 45, inciso I da Lei Complementar 123/2006 e art.5º, 
§4º, inciso I do Decreto Municipal nº 13.791/09, os licitantes microempresa e empresa de pequeno 
porte terão o prazo de 5 (cinco) minutos para apresentar nova proposta por escrito em valor superior 
ao da mais bem classificada.  
 
8.8. Os licitantes serão intimados da designação de sessão por meio do DOM – Diário Oficial do 
Município. 
 
9 - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E  HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. É facultado ao licitante, em decorrência das decisões relacionadas com a presente licitação, nos 
termos dos artigos. 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93, a interposição de: 
 
9.1.1. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura dos 
envelopes contendo documentos para Habilitação, mediante solicitação por escrito, a ser 
protocolada na SMASAN, na Rua Tupis, 149, 2º andar, Centro, Belo Horizonte/MG.  
 
9.1.1.1 A resposta à impugnação será obtida pelo licitante mediante recibo na sede da SMASAN, sem 
embargo da divulgação e intimação oficiais, a ocorrer pelo DOM. 
 
9.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não atender ao prazo 
fixado no subitem 9.1.1, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
9.2. 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, dirigido ao Secretário Municipal Adjunto de Segurança 

Alimentar e Nutricional, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá 
reconsiderar a decisão ou mantê-la, fazendo-a subir ao Secretário, devidamente informada, para 
decisão em 05 (cinco) dias úteis; 

b) do julgamento das propostas (classificação, desclassificação), também dirigido ao Secretário 
Municipal Adjunto de Segurança Alimentar e Nutricional, que adotará o mesmo procedimento 
previsto na alínea “a”; 

c) da anulação ou revogação desta licitação, dirigido ao Secretário Municipal Adjunto de Segurança 
Alimentar e Nutricional, que adotará o mesmo procedimento previsto na alínea “a”. 

 
9.3. Os recursos previstos no subitem 9.2 terão sempre efeito suspensivo. 
 
9.4. 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. 
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9.5. REPRESENTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do TPRU, da qual não caiba recurso hierárquico dirigido à autoridade superior 
àquela que praticou o ato. 
9.6. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO de decisão do Secretário Municipal Adjunto de Segurança 
Alimentar e Nutricional que declare a inidoneidade do licitante a que se refere o inc. IV do art. 87 da 
Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
9.7. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 
 
9.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo.  
 
9.9. Não serão aceitos impugnações e recursos VIA FAX ou qualquer outro meio de comunicação. 
Somente serão admitidos recursos e impugnações protocoladas na Secretaria Municipal Adjunta de 
Segurança Alimentar e Nutricional. 
 
9.10. Não caberá mais de um recurso sobre a mesma matéria por parte de um mesmo licitante, bem 
como não caberá recurso sobre matéria já decidida em via recursal. 
 
9.11. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva, dela dando-se conhecimento aos 
interessados por publicação resumida no “Diário Oficial do Município”. 
 
9.12. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Secretário Municipal 
Adjunto de Segurança Alimentar e Nutricional homologará o presente procedimento licitatório e 
adjudicará o objeto da licitação aos licitantes vencedores. 
 
10 –  TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO - TPRU 
 
10.1. Os licitantes vencedores deverão assinar o TPRU e iniciar suas atividades, no prazo a ser 
estabelecido pela Administração. 
 
10.1.1. O não cumprimento do prazo estabelecido pela Administração no item 10.1, isenta o 
Município do pagamento de quaisquer ônus. 
 
10.2. É facultado à Administração Pública, na hipótese de não comparecimento do licitante vencedor, 
convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 64 § 2º da Lei 8666/93. 
 
10.3. Em caso de falecimento, invalidez ou aposentadoria do empresário individual ou do sócio 
majoritário titular, contemplados nos itens 10.3, 10.4 e 10.5, a Administração Pública poderá, 
observadas as especificações da legislação pertinente, autorizar a transferência da permissão 
remunerada de uso ao cônjuge supérstite ou dependente legalmente reconhecido. 
 
10.4. Os permissionários realizarão o pagamento mensal à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
pelo uso dos boxes, lojas e áreas especiais, até o último dia útil do mês, durante a vigência do TPRU. 
 
10.5. O Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, 
a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração 
Pública, até o limite de 60 (sessenta) meses, observando-se as condições constantes nas propostas 
vencedoras e as normas gerais desta Licitação. 
 
11 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA PERMISSÃO REMUNERADA DE USO 
11.1. O exercício das atividades comerciais a serem desenvolvidas nos boxes, lojas e áreas especiais 
deverá observar as especificações contidas no ANEXO I, bem como a legislação municipal pertinente, 
sob pena da aplicação de penalidades e/ou extinção do vínculo jurídico com o Município (TPRU). 
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11.2. O uso e o exercício de atividade comercial serão de inteira responsabilidade dos 
permissionários, cabendo-lhes cumprir todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 
demais encargos pertinentes, observando ainda obrigatoriamente o horário comercial estabelecido 
pela SMASAN.  
 
11.3. As despesas com benfeitorias, obras, reforma, adaptação e conservação das lojas, boxes e 
áreas especiais serão de inteira responsabilidade dos permissionários, que não farão jus a qualquer 
indenização ou retenção a esse título, estando ciente que todas as obras realizadas serão 
automaticamente integradas ao patrimônio municipal.  
 
11.4. A execução das obras de adaptação para a operacionalização das áreas licitadas correrá a 
expensas dos permissionários, com material da mesma qualidade do empregado anteriormente, 
utilizando empresa ou profissional legalmente habilitado e deverá ser previamente aprovada pela 
SMASAN. 
 
11.5. As obras constantes no item 11.4 deverão observar fielmente o cronograma apresentado e 
aceito pela SMASAN, sob pena de não o fazendo ser extinta a Permissão Remunerada de Uso e 
impostas às demais sanções cabíveis. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11.6. A não objeção imediata e/ou a não autorização expressa por parte da SMASAN à realização de 
qualquer benfeitoria, obra, reforma ou adaptação previstas no item 11.3 não torna lícita à postura 
adotada pelo permissionário nem implica transferência total ou parcial de responsabilidade ao 
Município.  
 
11.7. Todo e qualquer acidente ou sinistro decorrente das atividades previstas no item 11.3 ou do 
exercício da atividade comercial deverá ser comunicado por escrito imediatamente a SMASAN, o que 
não implica transferência total ou parcial ao Município de qualquer responsabilidade. 
 
11.8. Havendo danos às áreas objeto da permissão de uso, a usuários ou a terceiros, em decorrência 
da ação ou omissão de seus funcionários ou prepostos, a responsabilidade caberá exclusivamente ao 
permissionário.  
 
11.9. Em caso de extinção, a qualquer título, do Termo de Permissão Remunerada de Uso, ao 
permissionário obriga-se a retirar, por sua conta, os equipamentos no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de serem considerados abandonados. 
 
11.10. Na hipótese de o permissionário 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 SMASAN, bem como a comprovação do pagamento do preço público e das tarifas 
relativas à energia elétrica, saneamento básico, telefonia, gás canalizado, taxa condominial e 
qualquer outro valor previsto no item 7.3. 
 
11.11. A intenção de devolver a área objeto do TPRU, antes de findo o prazo, deverá ser comunicada 
formalmente à SMASAN no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, sob pena de o permissionário 
continuar responsável pelas parcelas mencionadas no item 11.10, bem como responder pela multa 
de 2% (dois por cento) sobre o valor anual pago pela permissão de uso, devidamente atualizado. 
 
11.12. Poderá ocorrer o remanejamento da área objeto da permissão de uso visando atender às 
normas de setorização ou desde que haja fundamentado interesse público, mediante notificação 
prévia do permissionário, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. 
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12. OBRIGAÇÕES 
 
12.1. Ao permissionário caberá o cumprimento das seguintes obrigações, além de outras constantes 
deste edital e do TPRU: 
a) pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade, nos termos deste Edital e do 

TPRU; 
b) não ceder, transferir ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, a área objeto da Permissão 

Remunerada de Uso; zelando pelo seu uso e comunicando, de imediato, à Administração Pública, 
a sua utilização indevida por terceiros; 

c) exercer unicamente os ramos de atividades comerciais permitidas no TPRU;   
d) manter a área objeto da permissão de uso em perfeito estado de conservação e segurança, de 

forma a preservá-lo em perfeita ordem; 
e) solicitar prévia e expressa autorização da SMASAN para executar quaisquer obras, reformas, 

adaptações e  benfeitorias na área objeto da licitação; 
f) cumprir, naquilo que couber, as exigências do Código Sanitário, Código de Posturas e da SLU, bem 

como, as demais determinações legais de órgãos municipais, estaduais e federais; 
g) pagar as multas que lhe venham a ser aplicadas pela Administração Pública; 
h) não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa 

autorização da Administração Pública; 
i)  responder civil e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem como, por danos ou 

prejuízos causados à municipalidade ou a terceiros por si, seus prepostos e empregados; 
j)  manter nos boxes, lojas ou áreas especiais, toda a documentação referente à área objeto da 

permissão de uso, com destaque para alvará sanitário, alvará de localização e comprovante de 
pagamento de preços públicos e das demais parcelas previstas neste edital, mantendo em local 
visível o DML (Documento Municipal de Licenciamento) ; 

k) não utilizar alto-falantes e/ou congêneres, cartazes ou publicidade não autorizada pela 
Administração Pública, assim como não permitir algazarras no local; 

l) promover a comunicação visual de acordo com o projeto aprovado pela Secretaria Municipal 
Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional; 

m) afixar em local visível, placas identificativas constando a razão social, o nome do permissionário, o 
ramo de comércio e o número dos boxes,   lojas ou área especial ;  

n) devolver a unidade comercial e os equipamentos disponibilizados, no encerramento do prazo do 
TPRU em perfeitas condições de uso; 

o) quitar as despesas decorrentes do consumo de água, energia elétrica, telefone, encargos fiscais e 
trabalhistas e demais despesas com funcionários, inerentes à exploração da atividade comercial; 

p) manter recipientes apropriados para acondicionamento e coleta do lixo, participando, quando 
possível tecnicamente, da coleta seletiva.  

 
13 - PENALIDADES E EXTINÇÃO 
 
13.1. A inexecução total ou parcial pelo permissionário do Termo de Permissão Remunerada de Uso, 
além de outros fatores, poderá ensejar a sua extinção. 
 
13.1.1. Constituem motivo para extinção do Termo de Permissão Remunerada de Uso: 
 
I - o descumprimento, ainda que parcial, das obrigações nele estipuladas; 
II - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
III - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
IV - a dissolução da sociedade ou encerramento da empresa individual; 
V – a alteração contratual ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 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; 
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VII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 
execução do Termo de Permissão Remunerada de Uso. 
 
13.2. Os casos de extinção do Termo de Permissão Remunerado de Uso serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.3. A extinção, quando provocada pelo permissionário, acarretará a aplicação do disposto no artigo 
80 da Lei 8.666/93. 
 
13.4 – A extinção do TPRU será formalizada sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei e 
da aplicação de multa pecuniária, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor anual  atualizado pago 
em razão da permissão, em caso de descumprimento total ou parcial de obrigação prevista neste 
Edital e no TPRU ou decorrente de normas atinentes ao ramo de comércio exercido pelo 
permissionário, incidente a partir do primeiro dia de descumprimento.  
 
13.4.1 – A manutenção do descumprimento por período superior a 15 (quinze) dias corridos 
implicará em duplicação do valor da multa prevista no item 13.4 a partir do 16º (décimo sexto) dia. 
 
13.4.2 – Ao permissionário que alterar seu ramo de comércio sem prévia e expressa autorização da 
SMASAN será aplicada, além da multa prevista no item 13.4, a penalidade de suspensão temporária 
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.   
 
13.5 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.  
 
13.6 – Sobre a multa pecuniária incidirão correção monetária e juros de mora, estes fixados em 1% 
(um por cento) ao mês, até a data de seu efetivo pagamento.  
 
13.7 – A aplicação de penalidades não prejudica o direito do Município de Belo Horizonte de 
ressarcir-se de prejuízos causados pelo permissionário. 
 
13.8 – É garantido ao permissionário o direito à defesa prévia, exercida mediante manifestação 
formal nos autos de processo administrativo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data de 
notificação da intenção da Administração Pública de aplicar-lhe penalidade, exceto se tratar de 
declaração de inidoneidade, hipótese em que o prazo para defesa prévia será de até 10 (dez) dias 
corridos da data de notificação.  
 
13.9 – Além da extinção do TPRU e da aplicação da multa prevista no item 13.4, ao permissionário 
que não efetuar o pagamento do valor mensal devido à Administração Pública em decorrência da 
outorga da permissão por período superior a 90 (noventa) dias corridos da data em que se iniciou a 
mora deverá desocupar a área objeto do TPRU  no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a 
partir do recebimento de notificação de desocupação expedida pela SMASAN.  
 
14 – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
14.1 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na 
aplicação da legislação pertinente, devendo para tanto protocolar a impugnação no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados retroativamente da data fixada pela Administração Pública para abertura 
dos envelopes de habilitação, sem prejuízo do exercício da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da 
Lei Federal nº 8.666/93.  
 
14.2 - A interposição de recursos e/ou impugnações ao Edital com finalidade meramente protelatória 
sujeitará o interpositor às penalidades do art. 93 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo do 
ajuizamento das ações cíveis e penais cabíveis.  
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14.3 – As dúvidas e/ou informações necessárias ao perfeito entendimento do presente Edital 
deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, mediante solicitação por escrito, a 
ser protocolada na SMASAN/GEASA, Rua Tupis, nº 149, 2º andar, Centro, BH/MG, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado retroativamente à data fixada para o recebimento das propostas.  
 
14.4 - É facultado à Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional - SMASAN, 
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 nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação, no 
todo ou em parte, nos termos do § 2° do art. 64 da Lei n° 8.666/93.  
 
14.5 – A Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional - SMASAN 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, 10 de novembro de 2016. 
 
 
 

Adilana de Oliveira Rocha Alcântara 
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - INTERINA 
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES DOS LOCAIS, RAMOS DE ATIVIDADE COMERCIAL E MEMORIAL DESCRITIVO DOS 

BOXES, LOJAS E ÁREAS ESPECIAIS POR LOTE: 
A) MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO 

 

LOTE: 01 

BOXES: 26 e 27 

ÁREA: 16,40 m² 

ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM 
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E 
ARMAZÉNS. 

MEMORIAL DESCRITIVO: 

BOXES COM PISO EM CERÂMICA, COM PAREDES EM ALVENARIA. 

 

LOTE: 02 

ÁREA ESPECIAL: 19  

ÁREA: 391,60 m² 

ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE REFEIÇÕES PRONTAS (RESTAURANTE, 
LANCHONETE, BAR, CAFETERIA, ETC) OU COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROSE PRODUTOS DA CESTA BÁSICA OU FARMÁCIA/DROGARIA. 

 MEMORIAL DESCRITIVO:  

 ÁREA EM ESTRUTURA DE ALVENARIA, COM TELHADO EM METALON.   

 
B) CENTRAL DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL – CAM 

 

LOTE: 03 

BOXES: 7, 8, 9 e 10 

ÁREA: 18 m² 

ATIVIDADE: COMPREENDE O COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL OU 
ARMARINHO/ARTESANATO 

MEMORIAL DESCRITIVO: 

BOXES DE ALVENARIA, COM PISO DE CIMENTO. 

 

LOTE: 04 

LOJA: 6 

ÁREA: 18 m² 

ATIVIDADE: COMPREENDE O COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL OU  PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO EM GERAL. 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
LOJA DE ALVENARIA, COM PISO EM CIMENTO, PIA COM BANCADA DE ARDÓSIA. 

 
C) FEIRA COBERTA DO PADRE EUSTÁQUIO - FECOPE  
 

LOTE: 05 

BOXES: 7 e 8 

ÁREA: 49,20 m² 

ATIVIDADE: COMPREENDE O COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
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BOX EM ALVENARIA, PORTAS EM METALON COM PISO E PIA EM ARDÓSIA, PAREDES 
AZULEJADAS. 

 

LOTE: 06 

BOX: 11 

ÁREA: 8,92 m² 

ATIVIDADE: COMPREENDE O COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
BOX EM ALVENARIA, PORTAS EM METALON, COM PISO EM ARDÓSIA, PIA E PAREDES 
AZULEJADAS.  

 

LOTE: 07 

BOX: 13 

ÁREA: 8,42 m² 

ATIVIDADE: COMPREENDE O COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
BOX EM ALVENARIA, PORTAS EM METALON, COM PISO EM ARDÓSIA, PIA E PAREDES 
AZULEJADAS. 

 

LOTE: 08 

BOX: 14 

ÁREA: 16,93 m² 

ATIVIDADE: COMPREENDE O COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
BOX EM ALVENARIA, PORTAS EM METALON, COM PISO EM ARDÓSIA, PIA E PAREDES 
AZULEJADAS. 

 

LOTE: 09 

BOX: 16 

ÁREA: 8,30 m² 

ATIVIDADE: COMPREENDE O COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
BOX EM ALVENARIA, PORTAS EM METALON, COM PISO EM ARDÓSIA, PIA E PAREDES 
AZULEJADAS. 

 

LOTE: 10 

LOJA: 2 

ÁREA: 40,95 m² 

ATIVIDADE: COMPREENDE O COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
LOJA EM ALVENARIA, PORTAS EM METALON, COM PISO EM ARDÓSIA E PIA. 
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE LOTES COTADOS 

(ANEXAR AO ENVELOPE PROPOSTA) 
 

CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 

 
À 
Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
Para fins de participação na CONCORRÊNCIA nº ................., DECLARAMOS  para todos os fins de 

direito, que a (pessoa jurídica) ................................................................................................................ 

........................................................................... CNPJ nº ......................................................................., 

para atender ao exigido no Edital, ofertará proposta para o LOTE Nº ........., localizado ........................ 

................................................................................................................................................................... 

Estamos cientes de que se for apresentada oferta para o LOTE..........do 

(local).......................................................................................................................................diferente 

do aqui citado, o mesmo será desclassificado. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 
 
 

Belo Horizonte, _____ de __________________ de _______ 
 
 
                                                                             

_______________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente  (apontado no 
contrato social ou Procuração com poderes específicos). 
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ANEXO III 
 

MODELO DE FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
(ANEXAR AO ENVELOPE PROPOSTA) 

 
CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 
 

 
LOCAL: ___________________________________________________________________ 
 
LOTE Nº: ____________  
 
RAMO DE ATIVIDADE: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
VALOR OFERTADO: R$ _______________  (_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________) POR MÊS 

 

Razão Social: 

CNPJ / CGC: 

Endereço: 

Telefones:                                                                                    Fax: 

Responsável(eis) / Preposto(s): 

Nome:                                                                                                                       CPF: 

Nome:                                                                                                                       CPF: 

 
 

Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______ 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO 
 

                     O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal 
Adjunto de Segurança Alimentar e Nutricional, _________________, presentes o Procurador Geral 
do Município, _________________ e o Secretário Municipal de Finanças, ________________, a 
seguir designado simplesmente PERMITENTE, e, de outro lado, ________, inscrita no CNPJ sob o n° 
_____ sediada na ________ doravante designada PERMISSIONÁRIA, neste ato representada por seu 
representante legal, _________, portador da CI nº _________, devidamente inscrito no CPF sob o nº 
________, nos termos do Contrato __________ registrado na ______________  sob o nº _______, 
têm entre si justo e acordado o presente, o que fazem com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93, nos 
termos do Edital regulamentador da CONCORRÊNCIA nº __________ e seus Anexos, bem como 
observadas as cláusulas e condições a seguir pactuadas:   
 
CLÁUSULA I 
Do Objeto 
 
1.1 PERMITENTE, proprietário do imóvel localizado na ______________, nº ____, bairro 
_____________ Belo Horizonte/MG, onde se encontra instalada _____________sob administração 
da SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PERMITE o uso 
da (Box / Loja Nº/ Área Especial...........) com ________m2 (metros quadrados), localizado no 
________________________________.  
 
CLÁUSULA II 
Do Ramo de Comércio 
 
2.1 O PERMITENTE concede à PERMISSIONÁRIA, a contar desta data, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
prorrogável, a critério do PERMITENTE, a permissão remunerada de uso da _______________ 
integrante da __________________, para o exercício da atividade comercial de 
_______________________________________________________________. 
 
CLAUSULA III 
 Das Obrigações da PERMISSIONÁRIA 
 
3.1 À PERMISSIONÁRIA caberá o cumprimento das seguintes obrigações, além de outras constantes 
do edital e de outras cláusulas do TPRU: 

a) pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade; 
b) não ceder, transferir ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, a área objeto da 

Permissão Remunerada de Uso, zelando pelo seu uso e comunicando, de imediato, à 
Administração Pública, a sua utilização indevida por terceiros; 

c) exercer unicamente os ramos de atividades comerciais permitidas neste TPRU;   
d) manter a área objeto da permissão de uso, em perfeito estado de conservação e segurança, 

de forma a preservá-la em perfeita ordem; 
e) solicitar prévia e expressa autorização da SMASAN para executar quaisquer obras, reformas, 

adaptações e  benfeitorias na área objeto da licitação; 
f) cumprir, naquilo que couber, as exigências do Código Sanitário, Código de Posturas e da SLU, 

bem como, as demais determinações legais de órgãos municipais, estaduais e federais; 
g) pagar as multas que lhe venham a ser aplicadas pela Administração Pública; 
h) não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa 

autorização da SMASAN; 
i) responder civil e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem como, por danos 

ou prejuízos causados à municipalidade ou a terceiros por si, seus prepostos e empregados; 
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j) manter no box ou loja,  toda a documentação referente à área objeto da permissão de uso, 
com destaque para alvará sanitário, alvará de localização e comprovante de pagamento de 
preços públicos e das demais parcelas previstas neste edital, mantendo em local visível o 
DML (Documento Municipal de Licenciamento) ; 

k) não utilizar alto-falantes e/ou congêneres, cartazes ou publicidade não autorizada pela 
Administração Pública, assim como não permitir algazarras no local; 

l) promover a comunicação visual de acordo com o projeto aprovado pela SMASAN; 
m) afixar, em local visível, placas identificativas constando a razão social, o nome da 

PERMISSIONÁRIA, o ramo de comércio e o número do box ou loja;  
n) devolver a unidade comercial e os equipamentos disponibilizados, no encerramento do prazo 

do TPRU em perfeitas condições de uso; 
o) quitar as despesas decorrentes do consumo de água, energia elétrica, telefone, encargos 

fiscais e trabalhistas e demais despesas com funcionários inerentes à exploração da atividade 
comercial; 

p) manter recipientes apropriados para acondicionamento e coleta do lixo, participando, 
quando possível tecnicamente, da coleta seletiva.  

 
CLÁUSULA IV 
Da Permissão Remunerada de Uso 
 
4.1. O presente instrumento terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Município, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, observando-se as condições constantes na proposta vencedora do certame e nas normas 
editalícias. 
 
4.2. As atividades comerciais a serem desenvolvidas nos boxes ou lojas, deverão observar as 
especificações contidas no ANEXO I do Edital, bem como a legislação municipal pertinente, sob pena 
da aplicação de penalidades e/ou extinção do vínculo jurídico. 
 
4.3. 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, obrigatoriamente, o horário comercial estabelecido pela 
SMASAN.  
 
4.4. As despesas com benfeitorias, obras, reforma, adaptação e conservação dos boxes ou lojas serão 
de inteira responsabilidade da PERMISSIONÁRIA, que não fará jus a qualquer indenização ou 
retenção a esse título, estando ciente que todas as obras realizadas serão automaticamente 
integradas ao patrimônio municipal. 
 
4.5 A execução das obras de adaptação para a operacionalização das áreas licitadas correrá às 
expensas da PERMISSIONÁRIA, com material da mesma qualidade do empregado anteriormente e 
por empresa ou profissional legalmente habilitado. 
 
4.6. As obras constantes no item 4.5 deverão observar fielmente o cronograma apresentado e aceito 
pela SMASAN, sob pena de não o fazendo ser extinta a Permissão Remunerada de Uso e impostas às 
demais sanções cabíveis. 
 
4.7. A realização de qualquer benfeitoria, obra, reforma ou adaptação previstas na cláusula 4.5 ou no 
exercício da atividade comercial deverá ser obrigatoriamente comunicada por escrito à SMASAN, o 
que não implica transferência total ou parcial da responsabilidade ao Município de qualquer 
responsabilidade. 
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4.8. Todo e qualquer acidente ou sinistro decorrente das atividades previstas no item 4.5 ou do 
exercício da atividade comercial deverá ser comunicado por escrito imediatamente à SMASAN, o que 
não implica transferência total ou parcial ao Município de qualquer responsabilidade. 
 
4.9. Havendo danos à área objeto da permissão de uso, a usuários ou a terceiros, em decorrência da 
ação ou omissão de seus funcionários e/ou prepostos, a responsabilidade caberá exclusivamente a 
permissionária.  
 
4.10. 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. 
 
4.11. 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 realizada por servidor público 
designado pela SMASAN, bem como a comprovação do pagamento do preço público e das tarifas 
relativas à energia elétrica, saneamento básico, telefonia, gás canalizado, taxa condominial e 
qualquer outro valor decorrente da utilização do espaço. 
 
4.12. A devolução de área deste Termo, antes de findo o prazo, deverá ser comunicada formalmente 
à SMASAN no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias sob pena de a PERMISSIONÁRIA continuar 
responsável pela parcelas mencionados no edital e no TPRU, bem como pela multa de 2% ( dois por 
cento) sobre o valor anual pago pela permissão de uso, atualizado. 
 
4.13. Poderá ocorrer o remanejamento da área objeto da permissão de uso visando atender às 
normas de setorização ou desde que haja fundamentado interesse técnico – operacional da 
Administração, mediante notificação prévia da Permissionária, em prazo não inferior a 30 (trinta) 
dias. 
 
CLÁUSULA V 
Do Pagamento 
 
5.1. A PERMISSIONÁRIA pagará mensalmente ao PERMITENTE o valor mensal de R$ 
_____(__________), perfazendo o valor anual de R$ _____(__________), pelo ______________(box, 
loja ou AE nº) _______________ de _____m2 (__________), localizado 
no____________________________.  
 
5.1.1. A PERMISSIONÁRIA realizará o pagamento mensal descriminado na cláusula 5.1 ao 
PERMITENTE, até o último dia útil do mês, contado a partir da data da assinatura do Termo desta 
Permissão Remunerada de Uso. 
 
5.1.2. Os valores mensais constantes no 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 à Associação dos Comerciantes, por 
meio de rateio, 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 pela Administração, 
necessários ao bom funcionamento das atividades. 
 
CLÁUSULA VI 
Das Penalidades e da Extinção 
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6.1. A inexecução total ou parcial pela PERMISSIONÁRIA do Termo de Permissão Remunerada de 
Uso, além de outros fatores, poderá ensejar a sua extinção. 
 
6.1.1. Constituem motivo para extinção deste Termo de Permissão Remunerada de Uso: 
 
I- o descumprimento, ainda que parcial, das obrigações nele estipuladas; 
II- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
III – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
IV – a dissolução da sociedade ou encerramento da empresa individual; 
V – a alteração contratual ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução deste Termo; 
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. 
 
6.2. Os casos de extinção do Termo de Permissão Remunerado de Uso serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.3. A extinção, quando provocada pela PERMISSIONÁRIA, acarretará a aplicação do disposto no 
artigo 80 da Lei n° 8.666/93. 
 
6.4. A extinção deste TPRU será formalizada sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei e 
da aplicação de multa pecuniária, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor anual  atualizado pago 
em razão da permissão, em caso de descumprimento total ou parcial de obrigação prevista neste 
TPRU ou decorrente de normas atinentes ao ramo de comércio exercido pela PERMISSIONÁRIA, 
incidente a partir do primeiro dia de descumprimento.  
 
6.4.1. A manutenção do descumprimento por período superior a 15 (quinze) dias corridos implicará 
em duplicação do valor da multa prevista na cláusula 6.4 a partir do 16º (décimo sexto) dia. 
 
6.4.2. A PERMISSIONÁRIA que alterar seu ramo de comércio sem prévia e expressa autorização da 
SMASAN será aplicada, além da multa prevista na cláusula 6.4, a penalidade de suspensão 
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.  
 
6.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.  
 
6.6. Sobre a multa pecuniária incidirão correção monetária e juros de mora, estes fixados em 1% (um 
por cento) ao mês, até a data de seu efetivo pagamento.  
 
6.7. A aplicação de penalidades não prejudica o direito do PERMITENTE de ressarcir-se de prejuízos 
causados pela PERMISSIONÁRIA. 
 
6.8. É garantido à 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 de notificação da 
intenção da Administração Pública de aplicar-lhe penalidade, exceto no caso de declaração de 
inidoneidade, hipótese em que o prazo para defesa prévia será de até 10 (dez) dias corridos da data 
de notificação. 
 
6.9. Além da extinção do TPRU e da aplicação da multa prevista na cláusula 6.4, a PERMISSIONÁRIA 
que não efetuar o pagamento do valor mensal devido ao PERMITENTE em decorrência da outorga da 
permissão por período superior a 90 (noventa) dias corridos da data em que se iniciou a mora deverá 
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desocupar a área objeto do TPRU  no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do 
recebimento de notificação de desocupação expedida pela SMASAN.  
 
6.10. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, sobre elas incidindo 
correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a data de seu efetivo 
pagamento, sendo garantido ao licitante vencedor o direito à defesa prévia, nos termos da legislação 
vigente. 
 
6.11. A aplicação das penalidades ficará a cargo da SMASAN, o que não prejudica o direito do 
PERMITENTE de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha causado a PERMISSIONÁRIA inadimplente, 
ou de promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 
 
6.12. A ocorrência de infração a qualquer dispositivo legal, mesmo que não previsto explicitamente 
neste TPRU, acarretará na aplicação, pela SMASAN, das sanções administrativas cabíveis, sem 
prejuízo da adoção das medidas legais pertinentes. 
 
6.13. A ocorrência de atraso no pagamento dos valores relativos à permissão de uso, por mais de 90 
(noventa) dias corridos, acarretará na extinção do vinculo jurídico e a desocupação da área no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, após recebimento da notificação a ser expedida pela SMASAN. 
 
CLAUSULA VII 
Das Disposições Finais 
 
7.1. Os casos omissos serão encaminhados ao Secretário Municipal Adjunto de Segurança Alimentar 
e Nutricional. 
 
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 04 (quatro) 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 GEASA/SMASAN e a última encaminhada 
para a Procuradoria Geral do Município. 
 

Belo Horizonte, ____ de _________________ de _______ 
 

Adilana de Oliveira Rocha Alcântara 
Secretária Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional – Interina  

 
Rúsvel Beltrame Rocha 

Procurador Geral do Município 
 

Pedro Meneguetti 
Secretário Municipal de Finanças  

 
_________________________________________________ 

PERMISSIONÁRIO 
 

Testemunhas: 1)________________________    2)_____________________________  
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ANEXO V 

 
MODELO DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

(ANEXAR AO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 
 

CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 

 
Objeto: Seleção de beneficiários de Termo de Permissão Remunerada de Uso de áreas públicas, lote 

nº ______ do(a)__________________________________________________________, localizado(a) 

à ____________________________________________________________________________, 

bairro _____________________________________________nesta capital destinada ao ramo de 

atividade__________________________________________________________________________ . 

 
Prezados Senhores, 
 
_______________________________________________________________________, devidamente 

registrada no CNPJ sob o nº ____________________________________, por seu sócio infra-

assinado, devidamente qualificado no Contrato Social de Sociedade Comercial, registrado na 

JUCEMG sob o nº _______________________, respeitosamente solicita o credenciamento do(a) 

Sr(a) ______________________________________________________________________________, 

portador(a) do Documento de Identidade n°_________________________, como nosso preposto 

para nos representar na presente licitação, podendo assinar todos os documentos, formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame. 

 
Belo Horizonte, ____ de _____________________ de _______ 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da empresa 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
(ANEXAR AO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 
 
 

Objeto: Seleção de beneficiários de Termo de Permissão Remunerada de Uso de áreas públicas, lote 

nº ______ do(a)__________________________________________________________, localizado(a) 

à ____________________________________________________________________________, 

bairro _____________________________________________nesta capital destinada ao ramo de 

atividade__________________________________________________________________________ . 

 
DECLARAÇÃO 

 
_______________________________________________________________________, devidamente 

registrada no CNPJ sob o nº _________________________________________, por seu sócio infra-

assinado, devidamente qualificado no Contrato Social de Sociedade Comercial, registrado na 

JUCEMG sob o nº ___________________,(no caso de pessoa jurídica) DECLARA, sob as penas da lei, 

que esta empresa não incorre em qualquer dos impedimentos previstos no Edital, ou seja: 

 

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

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

Belo Horizonte, ou qualquer de seus órgãos descentralizados; 

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

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

superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo Edital. 

 
Belo Horizonte, ____ de ____________________ de _______ 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do signatário / representante legal  
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
(ANEXAR AO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 
 
Objeto: Seleção de beneficiários de Termo de Permissão Remunerada de Uso de áreas públicas, lote 

nº ______ do(a)__________________________________________________________, localizado(a) 

à ____________________________________________________________________________, 

bairro _____________________________________________nesta capital destinada ao ramo de 

atividade__________________________________________________________________________ . 

 
DECLARAÇÃO 

 
___________________________________________________________________________, 

registrada no CNPJ sob o nº _______________________________________, por seu sócio infra-

assinado, devidamente qualificado no Contrato Social de Sociedade Comercial, registrado na 

JUCEMG sob o nº ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno 

conhecimento do Edital regulamentador da CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA nº __________ e de 

seus anexos, bem como do local a ser ocupado e das leis que regem o certame e das condições gerais 

e específicas do objeto da presente licitação, e que está de acordo com a totalidade de seus termos. 

 
Belo Horizonte, ____de ________________________ de _______ 

 
 

____________________________________________ 
Assinatura do representante legal / Assinatura do signatário  
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ANEXO VIII 
Modelo de Declaração de Inexistência no Quadro de Pessoal de empregados que se enquadrem 

nas situações previstas no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 
(ANEXAR AO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO)  

 
CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 
 

Objeto: Seleção de beneficiários de Termo de Permissão Remunerada de Uso de áreas públicas, lote 

nº ______ do(a)__________________________________________________________, localizado(a) 

à ____________________________________________________________________________, 

bairro _____________________________________________nesta capital destinada ao ramo de 

atividade__________________________________________________________________________ . 

 
DECLARAÇÃO 

 
Para fins de participação na CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº  ________ , DECLARO que não 

possuo funcionário menor de dezoito anos executando trabalho no período noturno, perigoso, ou 

insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 
 

Belo Horizonte, ____de ______________________ de _______ 
                

 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente (apontado no 

contrato social ou Procuração com poderes específicos)  
 
 
Empresa: ______________________________________________________________ 
 
CNPJ: _____________________________________________________ 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(ANEXAR AO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 
 

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, art. 3º “Para os efeitos 

desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 

empresária, a sociedade simples e o Empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, ______________________________________________, (Qualificação da empresa 

proponente)_________________________________________________________, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ sob nº __________________________, com sede 

____________________________, através de seu representante legal, para os fins da Lei 

Complementar nº 123/06, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente 

à situação da empresa): 

[   ]microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais); 

[   ]empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

DECLARA, que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

DECLARA igualmente que: 

1. de seu capital social não participa outra pessoa jurídica; 

2. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

3. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como Empresário ou seja sócia de 

outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o 

limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

4. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global 

das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06; 

5. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de 

que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
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6. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo; 

7. não participa do capital de outra pessoa jurídica; 

8. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

9. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

10. não é constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa às DECLARAÇÕES ora prestadas sujeita a 

Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. 

 
Sem mais, subscrevemo-nos,  

 
 

Belo Horizonte, ____ de _____________________ de _______ 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente (apontado no 

Contrato Social ou Procuração com poderes específicos). 
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ANEXO X 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(ANEXAR AO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 
 

CONCORRÊNCIA SMASAN/GEASA Nº 004/2016 
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 01.115679.16.04 

DECLARAÇÃO 

_______________________________________________________, CPF nº_____________________ 

como representante devidamente constituído da (Razão Social) ______________________________ 

____________________________________________CNPJ nº________________________________ 

doravante denominado Licitante, para fins do disposto nos itens 3.1.4 e 5.11. do Edital, DECLARA, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência SMASAN/GEASA nº __________              
foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Concorrência SMASAN/GEASA nº __________ , por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência SMASAN nº 
__________ não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da Concorrência SMASAN/GEASA nº __________ , por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Concorrência SMASAN/GEASA nº __________           quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência SMASAN/GEASA nº                      
__________ não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência SMASAN/GEASA nº                 
__________ antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência SMASAN/GEASA nº   
__________ não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer integrante da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional – 
SMASAN antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 
e informações para firmá-la.  

 
Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______ 

 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura 


