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EDITAL SMSU - CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 

 

 

CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE CENTROS DE COMÉRCIO 

POPULAR PARA AÇÃO TEMPORÁRIA DE PROMOÇÃO DO 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL DE CAMELÔS ATUANTES NO HIPERCENTRO 

DE BELO HORIZONTE, NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO HIPERCENTRO. 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 01.081.719/17-36 

 

 

 

 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: Em dias úteis, entre os dias 27/06/2017 e 

06/07/2017, no horário de 9hs às 12hs e de 14hs às 17hs, na SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS URBANOS, no endereço da Avenida Álvares Cabral, nº 200, 15º andar, 

Centro, BH/MG. 

 

 ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO: A partir da 10hs do dia 

07/07/2017. 

 

 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS OU ESCLARECIMENTOS: As consultas, bem 

como os pedidos de esclarecimentos ao presente edital, poderão ser formuladas de acordo 

com o item 3 deste Edital. 

 

 SITE E TELEFONE PARA CONSULTAS: www.pbh.gov.br. / (31-3246-0090). 

 

http://www.pbh.gov.br/
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1.  PREÂMBULO  

 

1.1 O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos– SMSU, por meio do presente instrumento, declara aberto processo de 

Credenciamento para estabelecimentos de centros de comércio popular visando uma ação 

temporária de promoção do empreendedorismo social para os camelôs atuantes no Hipercentro 

de Belo Horizonte, no âmbito do Plano de Ação do Hipercentro, instituído pelo Decreto nº 

16.634/17 e em atendimento às disposições da Lei nº 8.616/03, que contém o Código de 

Posturas do Município de Belo Horizonte. 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 e na Lei Orgânica do Município de 

Belo Horizonte, bem como com o disposto no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo regido 

pelos princípios da isonomia, impessoalidade e demais princípios gerais da Administração 

Pública. O presente Credenciamento constitui medida de urgência, preliminar às ações previstas 

no Decreto nº 16.634/17 e essencial à efetivação das medidas de inclusão social e produtiva 

voltadas para os camelôs.  

 

1.2 Constituem objetivos da ação temporária de promoção do empreendedorismo social dos 

camelôs: 

 

a) garantir o cumprimento do disposto no Código de Posturas do Município – Lei Municipal nº 

8.616/03 –, em especial da normativa incluída na Seção I do Capítulo IV do Título III, bem 

como em seus regulamentos; 

 

b) proporcionar condições de obtenção de renda aos camelôs no período que antecede à 

implementação das ações previstas no Plano de Ação do Hipercentro voltadas para os mesmos, 

por meio da garantia à continuidade de suas atividades; 

 

c) garantir a adequada transição entre o período de atuação dos camelôs no logradouro público e 

o seu atendimento pelas ações previstas no Decreto nº 16.634/17, relativas ao oferecimento de 

oportunidades para qualificação profissional e inserção no mercado formal de trabalho, bem 

como ao desenvolvimento de alternativas e atuação no comércio, em conformidade com a 

legislação vigente. 

 

 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto deste Edital o Credenciamento de estabelecimentos não residenciais do 

Município de Belo Horizonte, devidamente licenciados, visando uma ação temporária de 

promoção do empreendedorismo social para os camelôs atuantes no Hipercentro de Belo 

Horizonte, incluídos em cadastro realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por período 

determinado, no âmbito do Programa de Ação do Hipercentro.  

 

2.2. O prazo desta ação voltada ao atendimento dos camelôs não será inferior a 30 (trinta) e 

estará limitado a 120 (cento e vinte) dias, a critério do Executivo, podendo ser prorrogado se for 

de acordo entre as partes. 
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3. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS 

 

3.1. As consultas, bem como os pedidos de esclarecimentos ao Edital, poderão ser enviados, via 

INTERNET, para o e-mail smsu@pbh.gov.br, ou poderão ser entregues por escrito diretamente 

na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos situada na Avenida Álvares Cabral, nº 200, 15º 

andar, Centro, BH/MG, CEP 30.170-000, no horário de 9hs às 12hs e de 14hs às 17hs. 

 

3.2. As respostas referentes às consultas bem como dos esclarecimentos serão disponibilizadas 

diretamente no “site” www.pbh.gov.br, no “link” correspondente a este Edital e poderão 

ser acessados por todos os interessados.  

 

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar do presente Credenciamento as pessoas jurídicas titulares de 

estabelecimentos devidamente licenciados no Município de Belo Horizonte que atendam 

aos requisitos e exigências fixadas neste Edital. 

 

 

5. DA ENTREGA DO ENVELOPE 

 

5.1. Os interessados deverão entregar 01 (um) envelope, contendo a DOCUMENTAÇÃO 

exigida neste Edital, no seguinte endereço, até a data e horário abaixo especificado: 

 

5.1.1. Avenida Álvares Cabral, nº 200, 15º andar, Centro, nesta Capital, na recepção da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

 

5.1.2 .Do 27/06/2017 até o dia 06/07/2017, no horário de 9hs às 12hs e de 14hs às 17hs.  

 

5.2 Os envelopes entregues em local ou horário diferentes não serão objeto de análise, não 

sendo permitida o credenciamento de interessados retardatários. 

 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

6.1. Constituem obrigações dos titulares dos estabelecimentos credenciados: 

 

a) Disponibilização, a partir do dia 15 de julho de 2017, SEM QUALQUER ÔNUS PARA O 

MUNICÍPIO, de espaço coberto, em imóvel privado, para início da ação temporária de 

promoção do empreendedorismo social, no mínimo, 100 (cem) camelôs, credenciados pela 

Prefeitura de Belo Horizonte; 

 

b) Distribuição dos camelôs atendimentos conforme leiaute aprovado pelo Município, nos 

termos o dos itens 6.3 e 9.2 do presente Edital; 
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c) Garantia de manutenção e limpeza, pelo período estabelecido pelo Município, dentro dos 

limites previstos neste Edital, do espaço destinado à ação temporária de promoção do 

empreendedorismo social dos camelôs; 

 

d) Disponibilização, de forma gratuita, de sanitários para uso dos camelôs atendidos pela ação 

temporária de promoção de empreendedorismo social; 

 

e) Limitação da soma das cobranças mensais relativas às despesas condominiais impostas aos 

camelôs a R$ 30,00 (trinta reais), por mês; 

 

f) Não cobrança de qualquer valor dos camelôs atendidos para além dos valores constantes do 

item 6.1, ‘e’ deste Edital; 

 

g) Funcionamento de segunda a sábado, com a abertura até às 9 (nove) horas e fechamento a 

partir das 18 (dezoito) horas; 

 

6.2. A critério do Município, poderá ser admitida a disponibilização de espaços descobertos para 

a ação temporária de promoção do empreendedorismo social dos camelôs, hipótese em que o 

número de camelôs atendidos em espaço descoberto ficará limitado a 20% (vinte por cento) do 

total de atendidos em cada estabelecimento; 

 

6.3. Para fins de atendimento ao item 6.1, ‘a’ deste Edital, deverão ser consideradas áreas de no 

mínimo, 1,0 m² (um metro quadrado) para cada camelô, organizadas em leiaute que contemple 

área de circulação  dimensionada de acordo com as normas estabelecidas na legislação 

competente; 

 

6.4. Os valores descritos no item 6.1, ‘e’ deste Edital não poderão ser objeto de reajuste ou 

correção no período da ação temporária de promoção do empreendedorismo social temporário 

dos camelôs. 

 

6.5. A relação entre o estabelecimento credenciado e o camelô deverá ser regida por “Termo de 

Ingresso”, constante do Anexo II deste Edital.  

 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

7.1. A documentação deverá ser apresentada em ENVELOPE perfeitamente FECHADO, 

contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO ESPECIAL 

CREDENCIAMENTO 

 

EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

CNPJ 

IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 
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7.2. Os interessados deverão apresentar, dentro do ENVELOPE, os seguintes documentos:  

 

a) Cópia do CNPJ; 

 

b) Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento e do Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros ou documento similar, válidos; 

 

c) Estatuto ou Contrato Social atualizado; 

 

d) Regimento Interno, Convenção de Condomínio e demais regulamentos aplicáveis aos 

locatários de espaços comerciais nos estabelecimentos; 

 

e) Declaração de Pleno Conhecimento e Adesão às Exigências do Edital, devidamente 

preenchida e datada, conforme o modelo do Anexo I deste Edital, firmada por responsável legal; 

 

f) Leiaute com a disposição de bancas e indicação do número de bancas disponíveis, em 

conformidade com o disposto no item 6.3 deste Edital. 

 

 

8. DA ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO  

 

8.1. Os envelopes contendo a documentação serão abertos no dia 07/07/2017, a partir das 10h, 

na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na Avenida Álvares Cabral, 

nº 200, 15º andar – Centro – Belo Horizonte/MG.  

 

 

9. DOS PROCEDIMENTOS 

 

9.1. A avaliação dos pedidos de credenciamento será efetuada pela Comissão Especial de 

Credenciamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, à qual competirá: 

 

a) Examinar os documentos de qualificação dos interessados, declarando a inabilitação 

daqueles em desconformidade com as exigências deste Edital; 

 

b) Divulgar, na sessão em que forem tomadas decisões ou mediante publicação no Diário 

Oficial do Município ou outro meio de comunicação direta com confirmação de recebimento, os 

resultados das análises e julgamentos e aguardar o decurso dos prazos recursais antes de passar 

à fase subsequente, salvo quando ocorrer desistência ou renúncia expressa do direito de recorrer, 

manifestada por todos os participantes do Credenciamento;  

 

c) Lavrar ata circunstanciada de todas as suas reuniões, com a indicação das diligências 

eventualmente realizadas, fundamentando a inabilitação;  

 

d) Receber eventuais recursos interpostos, comunicando o fato aos demais interessados e após o 

decurso dos prazos respectivos, decidi-los fundamentadamente, podendo rever sua decisão ou, 

caso não o faça, fazê-los subir devidamente informados ao(à) Secretário(a) Municipal de 

Serviços Urbanos; 
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e) Proceder ao encaminhamento dos autos para a devida homologação, após o decurso de todos 

os prazos. 

 

9.2. O leiaute apresentado conforme item 7.2, ‘f’ deste Edital será objeto de avaliação pela 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, sendo sua eventual alteração com 

o objetivo de atender às demandas deste órgão obrigatória, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento. 

 

9.3. Encerrado o prazo de credenciamento, será publicado no Diário Oficial do Município 

relação dos estabelecimentos credenciados, com identificação dos espaços destinados a ação 

temporária de promoção do empreendedorismo social dos camelôs, disponibilizados por cada 

um deles, bem como convocados os titulares dos estabelecimentos credenciados para firmar 

Termo de Credenciamento com o Município, em 2 (dois) dias corridos. 

 

9.4. Será facultado à Comissão Especial de Credenciamento ou à autoridade superior em 

qualquer fase do  

Credenciamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 

 

9.5. A partir do encerramento do prazo de Credenciamento, o Município procederá ao 

encaminhamento dos camelôs aos estabelecimentos credenciados, por meio de sorteio, atendido 

o prazo de 8 (oito) dias corridos a partir da assinatura do Termo de Credenciamento, previsto no 

item 9.3 deste Edital. 

 

9.6. O sorteio previsto no item 9.5 deste Edital deverá contemplar o estabelecimento destinado a 

atender provisoriamente cada camelô, bem como a posição a ser ocupada pelo mesmo, com base 

em leiaute definido em conformidade com o item 6.3 deste Edital. 

 

9.7. O sorteio será realizado pela Comissão Permanente de Credenciamento, em sessão pública, 

cuja data e horário serão previamente publicados no Diário Oficial do Município e no “site” 

www.pbh.gov.br, no “link” correspondente a este Edital. 

 

9.8. O resultado do sorteio será registrado em ata e devidamente publicado no Diário Oficial do 

Município e no “site” www.pbh.gov.br, no “link” correspondente a este Edital. 

 

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

10.1. Decairá do direito de impugnar o Edital ou parte dele o interessado que, tendo-o aceito 

sem objeção venha a apontar, depois do credenciamento, falhas no mesmo, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

 

10.2. Torna-se implícito que o interessado apresentando sua documentação para habilitação, 

concorda integralmente com os termos deste Edital. 

 

 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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11.1.  Das decisões da Comissão Especial de Credenciamento caberão recursos, nos termos do 

art. 109 da Lei nº 8.666/93, após a divulgação dos resultados, por essa Comissão ou pela 

autoridade competente. 

 

11.2. Qualquer recurso relativo a este Credenciamento deverá ser interposto no prazo legal, 

dirigido ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, aos cuidados da Comissão Especial de 

Credenciamento.  

 

11.3. Interposto recurso, dele será dada ciência aos interessados, através de publicação no Diário 

Oficial do Município de Belo Horizonte e no “site” www.pbh.gov.br, no “link” correspondente 

a este Edital, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

publicação. 

 

11.4. Não serão considerados os recursos protocolados fora do prazo legal. 

 

12 – DAS PENALIDADES 

 

12.1. A prática de atos ilícitos praticados no presente Edital de Credenciamento, ou dela 

decorrentes, sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal 1.15.113/2013:  

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

 

 

12.2. Fixa-se como valor base para pagamento de multa, ao dobro do valor descrito no subitem 

6.1, “e” deste Edital, multiplicada pelo número total de camelôs efetivamente atendidos pelo 

Centro de Comércio Popular. 

 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente Edital, excluir-se-á o dia do início, 

incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em 

contrário. 

 

13.2. Os prazos referidos no item 13.1 deste Edital só se iniciam e vencem em dia de expediente 

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.    

 

13.3. O participante responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados no âmbito deste Credenciamento. A falsidade de qualquer documento 
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apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará aplicação das penalidades 

previstas no item 12 deste Edital, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, observado o devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa. 

  

13.4. Os casos omissos e eventuais dúvidas surgidas quanto a este Edital serão resolvidas pela 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por intermédio da Comissão Especial de 

Credenciamento. 

 

13.5. Qualquer informação poderá ser obtida, nos dias úteis, no horário de 9hs às 12hs e de 14hs 

às 17hs, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na Avenida Álvares Cabral, nº 200, 15º 

andar, Centro, no Tel.: 3246-0090, ou através do e-mail smsu@pbh.gov.br. 

 

13.6. São anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

ANEXO I – Declaração de Pleno Conhecimento e Adesão às Exigências do Edital 

ANEXO II – Termo de Ingresso. 

ANEXO III – Termo de Credenciamento 

 

 

 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2017. 

 

 

Maria Fernandes Caldas 

Secretária de Municipal de Serviços Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smsu@pbh.gov.br
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ANEXO I - EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO N º02/2017 

PROCESSO  Nº 01.081.719/17-36 

DECLARAÇÃO DO PLENO CONHECIMENTO E ADESÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO 

EDITAL  

(A SER ANEXADA AO ENVELOPE DE DOCUMENTOS) 

 

DECLARAÇÃO 

 

Para os devidos fins, em especial para comprovação junto ao EDITAL SMSU – 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2017, Processo Nº 01.081.719/17-36 eu: 

_____________________________________________________________________________

(nome), representante legal da empresa ____________________, proprietária do 

estabelecimento __________________ ,portador (a) da Carteira de Identidade nº 

__________________, inscrito no CPF sob nº_________________________, residente e 

domiciliado(a) 

___________________________________________________________________________ 

(endereço completo), DECLARO, sob as penas da lei, que:  

 

I - Tenho pleno conhecimento das exigências deste Edital, compreendendo os aspectos legais e 

institucionais e procedimentais a que está adstrito, e submeto-me a eles, sem restrição de 

qualquer natureza, bem como aos regulamentos administrativos e às normas gerais ou especiais 

aplicáveis; 

 

II - Não sou servidor público do Município de Belo Horizonte; 

 

III - Não emprego menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes (a partir de quatorze 

anos), observando ao que estabelece o art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil; 

 

V – Comprometo-me a aderir, integralmente e sem qualquer acréscimo, o conteúdo do Termo 

de Ingresso, constante do Anexo II deste Edital, reconhecendo-o como instrumento normativo 

relativo ao uso do espaço do estabelecimento credenciado pelo camelô durante o período da 

ação temporária de promoção do empreendedorismo social temporário previsto neste Edital; 

 

IV - Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detenho plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Belo Horizonte, ____ de __________________ de ______. 

_____________________________________ 

Assinatur 

 



                                           

 

 

 

10 

 

ANEXO II - EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 

PROCESSO  Nº 01.081.719/17-36 

 

TERMO DE INGRESSO 

 

Pelo presente instrumento,  

 

A empresa ____________________, proprietária do estabelecimento __________________, 

inscrita no CNPJ sob nº_________________________, por meio de seu representante legal, 

portador (a) da Carteira de Identidade nº __________________, inscrito no CPF sob 

nº_________________________, residente e domiciliado(a) 

___________________________________________________________________________ 

(endereço completo) 

 

e 

___________________________________ (nome completo), portador (a) da Carteira de 

Identidade nº , ____________________________ inscrito no CPF sob nº 

_____________________________, camelô atuante no Hipercentro, cadastrado pela Prefeitura 

de Belo Horizonte no âmbito do Plano de Ação do Hipercentro, doravante denominado 

INGRESSANTE. 

 

Considerando o disposto no Decreto nº 16.634/17, que instituiu o Plano de Ação do 

Hipercentro, e a necessidade do cumprimento do Código de Posturas do Município – Lei 

Municipal nº 8.616/03; 

 

Considerando o credenciamento do estabelecimento supracitado, de propriedade da empresa 

signatária, para a ação temporária de promoção do empreendedorismo social, em caráter 

provisório, de camelôs previamente cadastrados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no 

âmbito do Plano de Ação do Hipercentro;  

 

Considerando o interesse do camelô em desenvolver suas atividades no estabelecimento 

supracitado, bem como em aderir ao condomínio relativo ao mesmo, 

 

Resolvem firmar o presente TERMO DE INGRESSO, mediante as cláusulas e condições a 

seguir:  

 

O INGRESSANTE declara, para todos os fins e efeitos de direito, ter o compromisso de aderir 

ao condomínio referente ao estabelecimento supracitado, bem como ao pagamento de taxa 

condominial mensal, a partir do 5º (quinto) dia útil subsequente à data de seu ingresso e, a partir 

daí, a cada 30 (trinta) dias, pelo período em que durar a ação temporária de promoção do 

empreendedorismo social, no valor de _____ (limitado ao disposto no item 6.1-e do EDITAL 

SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 02/2017. 

 

O INGRESSANTE adere às normas constantes do Regimento Interno, da Convenção de 

Condomínio e do  ______________ demais regulamentos aplicáveis aos locatários de espaços 

comerciais no estabelecimento, incluídos na documentação apresentada conforme item 7.2-d do 

EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 02/2017.  

 

É expressamente vedado ao INGRESSANTE, em qualquer hipótese, a cessão, transferência, 

sublocação ou empréstimo, total ou parcial, do espaço a ele destinado por meio do presente 

Termo. 

 

O titular do estabelecimento compromete-se a garantir o provimento das condições de 

credenciamento previstas no EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 , quais 

sejam:1) garantia de manutenção e limpeza dos espaços destinados a ação temporária de 



                                           

 

 

 

11 

promoção do empreendedorismo social do INGRESSANTE, pelo período estabelecido pelo 

Município, dentro dos limites temporais previstos no EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO 

Nº 02/2017. 

 ; 2) disponibilização, de forma gratuita, de sanitários para uso do INGRESSANTE; 4) não 

cobrança de qualquer valor do INGRESSANTE para além da taxa condominial mensal; 5) 

funcionamento do estabelecimento de segunda a sábado, com a abertura até às 9 (nove) horas e 

fechamento a partir das 18 (dezoito) horas; 

 

O titular do estabelecimento compromete-se a disponibilizar, para uso do INGRESSANTE, com 

exclusividade, o espaço referente ao ponto nº _____, situado no __ pavimento do edifício 

referente ao estabelecimento, conforme sorteio realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte nos 

termos do item 9.5 do EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 02/2017. 

 

O descumprimento, pelo INGRESSANTE, das obrigações aqui contraídas, importará 

interrupção imediata do vínculo entre este e a empresa titular do estabelecimento, ficando 

vedado o acesso do INGRESSANTE às dependências do estabelecimento. 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 2 vias de igual teor e forma, na 

presença de 2 (duas) testemunhas: 

Belo Horizonte, __ de __ de 2017 

 

 

 ____________________________   ____________________________ 

                                    Credenciado          Camelô 

 

Testemunhas: 

 

____________________________   

 ____________________________ 

Nome:        Nome: 

RG:        RG: 
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ANEXO III - EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 

 

PROCESSO Nº Nº 01.081.719/17-36 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

À 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

 

Comissão Especial de Credenciamento – EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 

02/2017 

 

OBJETO: Constitui objeto deste Edital o Credenciamento de estabelecimentos não residenciais 

do Município de Belo Horizonte, devidamente licenciados, visando uma ação temporária de 

promoção do empreendedorismo social para os camelôs atuantes no Hipercentro de Belo 

Horizonte, incluídos em cadastro realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por período 

temporário, no âmbito do Programa de Ação do Hipercentro.  

 

.O prazo desta ação voltada ao atendimento dos camelôs não será inferior a 30 (trinta) e estará 

limitado a 120 (cento e vinte) dias, a critério do Executivo, podendo ser prorrogado se for de 

acordo entre as partes. 

 

EDITAL SMSU – CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 

__________________________________________________________________________(no

me), CNPJ/MF sob o nº ______________, estabelecida ____________________ (endereço 

completo), vem requerer à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos/Comissão Especial de 

Credenciamento, seu credenciamento pra centro de comércio popular visando participar da ação 

temporária de promoção do empreendedorismo social para os camelôs atuantes no Hipercentro 

de Belo Horizonte, no âmbito do Plano de Ação do Hipercentro, instituído pelo Decreto nº 

16.634/17 e em atendimento às disposições da Lei nº 8.616/03, que contém o Código de 

Posturas do Município de Belo Horizonte, declarando total concordância com as condições e 

obrigações estabelecidas no Edital SMSU - Credenciamento nº 02/2017,  e em especial se 

obriga a: 

 

 - Disponibilizar, a partir do dia 15 de julho de 2017, SEM QUALQUER ÔNUS PARA O 

MUNICÍPIO, de espaço coberto, em imóvel privado, para início da ação temporária de 

promoção do empreendedorismo social, no mínimo, 100 (cem) camelôs, credenciados pela 

Prefeitura de Belo Horizonte; 

 

 - Distribuir os camelôs atendimentos conforme leiaute aprovado pelo Município, nos termos o 

dos itens 6.3 e 9.2 do presente Edital; 

 

 - Garantir a manutenção e limpeza, pelo período estabelecido pelo Município, dentro dos 

limites previstos neste Edital, do espaço destinado à ação temporária de promoção do 

empreendedorismo social dos camelôs; 
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- Disponibilizar, de forma gratuita, de sanitários para uso dos camelôs atendidos pela ação 

temporária de promoção de empreendedorismo social; 

 

- Limitar-se à cobrança relativa às despesas condominiais impostas aos camelôs no importe 

máximo de R$ 30,00 (trinta reais), por mês; 

 - Não cobrar qualquer valor dos camelôs atendidos para além dos valores constantes do item 

6.1, ‘e’ deste Edital; 

 

 - Manter o funcionamento do estabelecimento de segunda a sábado, com a abertura até às 9 

(nove) horas e fechamento a partir das 18 (dezoito) horas; 

 

 

Belo Horizonte, XX de XXXXX de 2017. 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

Assinatura do Interessado 

 

 

 


