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CONCORRÊNCIA Nº 021/2022 – COSEL/SEMOP 
 
 
Resposta da Coordenadoria de Feiras e Mercados – CFM/SEMOP aos questionamentos 
enviados por uma pessoa interessada em participar da licitação na modalidade 
concorrência nº 021/2022 – SEMOP.  
 
Questionamentos: 
 

“Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°021/2022 – COSEL/SEMOP. Sobre 
a concessão de uso de bem público, mercado São Miguel.  
  
- No edital diz que não podem ser oferecidos serviços nos boxes.  
A minha intenção era oferecer cursos e oficinas de artesanato, moda, beleza e culinária, então caso vença a licitação 
não vou poder?  
  
- No edital diz que não pode comercializar alimentos. Quem vencer não pode comercializar alimentos, mesmo que 
pequenos, embalados? E oferecer cursos e oficinas de culinária?  
  
- Quem vence a licitação tem quanto tempo para abrir o box? Qual o tempo máximo que o box pode ficar fechado?”  

 
Respostas: 
  
Preliminarmente, ressaltamos o disposto no primeiro parágrafo do item 2 do Termo de 
Referência, anexo I do edital em epígrafe, que diz:  
  

“2.  JUSTIFICATIVA  
  

O Mercado São Miguel faz parte da requalificação da Baixa dos Sapateiros e é referência para quem deseja se 
divertir ou simplesmente adquirir artesanatos, produtos para o preparo de iguarias típicas, ou ainda simplesmente 
degustá-las em alguns dos diversos espaços do mercado. Também, promovendo ações para implantação da política 
de Abastecimento Alimentar e disponibilizando espaços para serviços. ” (grifo nosso)  

  
Diante do exposto, a afirmação: “No edital diz que não podem ser oferecidos serviços nos 
boxes”, não prospera, inclusive a questionante não indicou em que item do edital obteve 
essa informação. Uma das premissas da requalificação do Mercado São Miguel é a 
disponibilização de espaços para serviços. No entanto, neste Mercado há áreas 
estabelecidas exclusivamente para atividades que envolvam preparo de alimentos, que não 
estão elencadas no rol de boxes desta licitação.  
  
Questionamentos 1 e 2:   
  
- “A minha intenção era oferecer cursos e oficinas de artesanato, moda, beleza e culinária, 
então caso vença a licitação não vou poder? ”  
  
- No edital diz que não pode comercializar alimentos. Quem vencer não pode comercializar 
alimentos, mesmo que pequenos, embalados? E oferecer cursos e oficinas de culinária?  
  
Esclarecemos:  
  
É possível atividades para serviços, inclusive para oferecer cursos e oficinas de artesanato, 
moda e beleza, e quaisquer outras que não envolvam preparo de alimentos nos boxes 
elencados nesta licitação. As propostas que tenham como requerimento atividade para 
preparo de alimentos serão desclassificadas.  
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Questionamento 3:  
  
- Quem vence a licitação tem quanto tempo para abrir o box? Qual o tempo máximo que o 
box pode ficar fechado?  
  
Esclarecemos:  
  
No subitem 4.3 do Termo de Referência (Anexo 01 do edital), bem como, no §3º da Cláusula 
Segunda da Minuta do Termo de Permissão de Uso (Anexo 05 do Edital), consta que 
o prazo para início da atividade deverá ser em no máximo 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do Termo de Permissão de Uso, devolvendo o bem ao Poder Público, caso não 
haja interesse na continuidade de uso  
 
Subitem 4.3 do Termo de Referência:   

“4.  PRAZOS  
  

(...)  
  

4.3 INÍCIO DA ATIVIDADE: O prazo para inicio da atividade deverá ser em no máximo 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do Termo de Permissão de Uso, devolvendo o bem ao Poder Público, caso não haja interesse na 
continuidade de uso. “  

Parágrafo 3º da Cláusula Segunda da Minuta do Termo de Permissão de Uso (Anexo 05 
do Edital) 

 
“CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS  
  
A vigência deste TERMO DE PERMISSÃO DE USO terá caráter provisório, transitório e a título precário pelo prazo 
máximo de até 05 (cinco) anos, podendo ser renovadas desde que atendidas às disposições legais pertinentes.  
  
(...)  
  
§3º O prazo para início da atividade do BOXE deverá ser em no máximo 30 (trinta) dias a contar da assinatura do 

presente Termo, devolvendo o bem ao Poder Público, caso não haja interesse em sua continuidade de uso. “  
  

 


