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Expediente: 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS 

 
Diretoria da FAMURS 

Gestão 2017/2018 
  

Presidente 
Salmo Dias de Oliveira (PP) 
Rio dos Índios – Amzop 
  
1º Vice-Presidente 
José Francisco Soares Sperotto (PTB) 
Guaíba – Granpal 
  
2º Vice-Presidente 
Evandro Agiz Heberle (PSDB) 
São Jerônimo – Asmurc 
  
3º Vice-Presidente 
Silvânio Antônio Dias (PSB) 
Três Palmeiras – Amzop 
 
1º Secretário 
Carlos Rafael Mallmann (PMDB) 
Estrela – Amvat 
  
2º Secretário 
Luiz Felipe Brenner Machado (PDT) 
Santa Margarida do Sul – Amfro 
  
1º Tesoureiro 
Margarete Simon Ferretti (PT) 
Nova Santa Rita – Granpal 
  
2º Tesoureiro 
Eduardo Buzzatti (DEM) 
Pejuçara – Amuplam 
 
 
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul  é uma solução 

voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 

 
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 
 
OBJETO: o objeto da presente licitação é a seleção de propostas 
visando o registro de preços para aquisição e instalação de 
CONCIONADORES DE AR para atender às necessidades dos alunos 
das escolas dos municípios pertencentes ao CM GRANPAL e 
consórcios conveniados, durante o período de doze meses, a contar da 
assinatura da ata de registro de preços. 
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO  ADMINISTRATIVO  
Aos dezesseis dias do mês fevereiro do ano de dois mil e dezoito, nas 
dependências da Diretoria de Licitações e Compras da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Canoas, sito na 
Rua Frei Orlando, 199, 4º andar Centro, Canoas (RS), a servidora 
Michele da Rosa de Oliveira, pregoeira, procedeu à análise do 
RECURSO, interposto tempestivamente pela empresa 
TECNOPONTO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – 
EPP, recebido por esta Pregoeira em 24/01/2018. A manifestação na 
íntegra está anexada ao processo licitatório MVP nº. 101.108/2017, 
que em síntese alega: “[…] I – DOS FATOS: A recorrente 
participou do Edital nº 10/2017, que tem por objeto o registro de 
preços de aparelhos condicionadores de ar com instalação. No 
entanto, foi desclassificada dos lotes nº. 05, 06, 07 e 08 por 

supostamente não apresentar o local da assistência técnica dos 
equipamentos condicionadores de ar, primeiro ponto a ser analisado, 
tendo em vista que no caso de procedência, torna-se desnecessária a 
análise dos demais pontos, pois a recorrente se classifica para os 
lances no lugar da VENTISOL, tornando sem efeito sua habilitação. 
[…] II – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS: Diante das sólidas 
razões supra, requer que se digne Vossa Senhoria em: 1) Receber o 
presente recurso para: a) anular a recusa da proposta da empresa 
Tecnoponto. b) retornar a fase de lances. c) Inabilitar a empresa 
Ventisol. Tiago Sandi – Advogado OAB/SC 35.917. Bruna Oliveira – 
Advogada OAB/SC 42.633. Leandro Bardini Idalino. A empresa 
CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI  também interpôs recurso 
tempestivamente, recebido por esta Pregoeira em 25/01/2018. A 
manifestação na íntegra está anexada ao processo licitatório MVP 
nº. 101.108/2017, que em síntese alega: “ DOS FATOS E 
FUNDAMENTOS: A pregoeira divulgou o resultado indicando que a 
proposta da empresa VICTOR DIOGO WENDLING EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 23.588.621/0001-33 atende ao exigido no edital para o 
ITEM 1, proferindo resultado de julgamento que declarou o licitante 
vencedor do certame, desclassificando a empresa, ora Recorrente e os 
demais participantes. Ao ser declarado o resultado, a recorrente, 
prontamente, registrou a sua intenção de recurso, uma vez que 
verificou irregularidade no atestado de capacidade técnica da 
empresa VICTOR DIOGO WENDLING EPP. A empresa VICTOR 
DIOGO WENDLING EPP apresentou um atestado de capacidade 
técnica informando que já forneceu 20 (vinte) aparelhos de ar 
condicionado Split, de 9.000 e 12.000 BTUs com instalação. O lote de 
disputa, ITEM 01, é para fornecimento com instalação de ar 
condicionado 12.000 BTUs Tipo Janela; voltagem 220V, ar 
condicionado, janela/parede, 12000 BTUs, selo Procel B, tipo 
compressor rotativo. Garantia de 01 ano de serviço, serviço de 
INSTALAÇÃO e peças: Caixonete de madeira, serviço de alvenaria, 
instalação elétrica do aparelho, cabo flexível 2,5 mm² a 4 mm². 
Ressalta-se que CADA ITEM do edital é para fornecimento de 1.695 
(mil seiscentos noventa cinco) aparelhos de ar condicionado 
janela/parede. OS ITEM 1,2,3 e 4 são para fornecimento e instalação 
dos ar condicionado janela/parede. Verifica-se no edital na clausula 
10.1.3.1, o qual foi alterada pela Ilmo. Pregoeira na ata de 
rerratificação do edital, que diz o seguinte: 10.1.3.1. Atestado de 
capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, compatível em características e quantidades com o objeto 
desta licitação.” (grifo nosso) Importante destacar que a licitante 
vencedora é uma Empresa de Pequeno Porte – EPP, e conforme 
atestado apresentado não atende aos requisitos de características e 
quantidades exigidos na cláusula 10.1.3.1 do edital. Logo o licitante 
vencedor não atendeu aos ditames do edital deixando de apresentar 
atestado de capacidade técnica que contemple a capacidade 
requerida no referido item (ITEM 01), qual seja, a instalação do ar 
condicionado de Janela (CARACTERISTICA), bem como a 
capacidade para atender a quantidade requerida no edital de 1695 
aparelhos por ITEM (QUANTIDADE). CONCLUSÃO:  Diante de 
todo o exposto, estando comprovado quantum satis que a decisão ora 
acatada não está em sintonia com as regras do Edital e, via de 
consequência com o princípio da estrita vinculação ao Edital, além de 
violar os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e diversos 
dispositivos legais e constitucionais, espera e confia a Recorrente seja 
reconsiderada, por esse douto pregoeiro, a decisão referente ao 
julgamento da licitação para: a) Desclassificar e inabiltar a empresa 
VICTOR DIOGO WENDLING EPP pelo não atendimento clausula 
10.1.3.1 do Edital, ou seja, não apresentar atendado de capacidade 
técnica para fornecimento e instalação de Ar Condicionado Janela; 
b) Convocar a próxima empresa melhor classificada para 
apresentação de sua proposta e documentação, conforme determina o 
edital. Caso esse D. Pregoeira não reconsidere sua decisão nos 
termos pleiteados, requer-se seja o presente Recurso Administrativo 
devidamente recebido, instruído e encaminhado à autoridade 
competente, para que o aprecie e, ao final, lhe dê provimento para 
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anular a decisão que Classificou empresa que manifestamente não 
cumpriu as exigências e deixou de convocar empresa regularmente 
classificada e ofertante do melhor lance, dentre as empresas 
classificadas. Nos termos Pede Deferimento. Rio de Janeiro, 24 de 
janeiro de 2018. CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Ainda no prazo 
recursal, a empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE 
APARELHOS ELÉTRICOS LTDA  apresentou suas contrarrazões 
tempestivamente, sendo recebido pela Pregoeira no dia 31/01/2018. A 
manifestação na íntegra está anexada ao processo licitatório MVP 
nº. 101.108/2017, que em síntese alega: “ I – DOS FATOS: 1. A 
RECORRIDA participou do Certame nº 10/2017, que tem por objeto o 
registro de preços de aparelhos condicionadores de ar com 
instalação, sendo devidamente classificada e habilitada para o 
processo licitatório em questão. 2. A RECORRENTE se insurge ao 
regular processo licitatório, alegando que não deveria ter sido 
classificada e que a RECORRIDA não teria sido tratada com o 
mesmo rigor que a RECORRENTE, pedindo que a RECORRIDA seja 
desclassificada por motivo infundado e desprovido de lógica e razão. 
3. Para fundamentar o presente recurso, que diga-se de passagem é 
pobre de razões, a RECORRENTE alega que a RECORRIDA teria 
apresentado atestado de capacidade técnica que não atende todo o 
objeto da licitação, e que por motivo óbvio não é verdade. […] IV – 
DA CONCLUSÃO E PEDIDOS: Em que preze o zelo e o empenho 
deste digníssimo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio e toda a 
Administração, em guardar o caráter isonômico do procedimento, 
respeitando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da 
Moralidade Administrativa, DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO e da Supremacia do Poder 
Público, a RECORRENTE vem através de seu Recurso criar 
embaraços ao regular e devido processo licitatório, mesmo ciente da 
inexistência de qualquer ilegalidade e/ou de qualquer violação dos 
princípios ou preceitos que regem a Administração Pública e a 
Licitação no Brasil, nos termos requer: a) que o requerido Recurso 
Administrativo não seja conhecido e se conhecido não seja recebido 
em seu efeito suspensivo, por ser descabido, carente de propósito e 
lógica, sendo ato flagrantemente protelatório; b) que seja mantida e 
confirmada a DESCLASSIFICAÇÃO da RECORRENTE por ter 
descumprido norma contida no instrumento convocatório/Edital; c) 
que seja mantida e confirmada a CLASSIFICAÇÃO da 
RECORRIDA, visto que a mesma não incorreu em qualquer 
ilegalidade, tendo cumprido todas as exigências do instrumento 
convocatório/edital, sendo certa e legal a sua classificação e 
habilitação; E, diante de todo o exposto requer a V. Sas. Após o 
conhecimento da presente peça recursal, julgue-a totalmente 
improcedente, dando, assim, continuidade ao procedimento, 
respeitando os princípios da moralidade, legalidade, vinculação ao 
instrumento convocatório, celeridade, economicidade e do julgamento 
objetivo. Nestes Termos Pedimos Deferimento. Manaus, 30 de janeiro 
de 2018. VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS 
ELÉTRICOS LTDA. De acordo com o Edital, a análise e 
julgamento dos recursos e contrarrazões são exercidos pela 
GRANPAL, desta forma o processo foi encaminhado para análise 
dos técnicos do Consórcio Público da Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de Porto Alegre – CM Granpal, que se 
manifestaram da seguinte forma: “Trata-se de analisar dois recursos 
interpostos em razão do resultado da habilitação e proclamação dos 
vencedores do pregão presencial 10/2017, processo administrativo 
MVP 101108/2017, com o objetivo de aquisição e instalação de 
aparelhos de ar condicionado. A empresa Tecnoponto Sistemas de 
Refrigeração EIRELLI – EPP se insurgiu, primeiramente, quanto à 
desclassificação de sua proposta, referindo que o edital não exigiu a 
indicação de assistência técnica, mas somente a apresentação do 
endereço. Disse que é a fabricante da marca, sendo evidente que a 
sede da empresa é o endereço da assistência técnica. Asseverou que a 
empresa Ventisol apresentou atestados de capacidade técnica apenas 
em relação à venda de ar condicionados. Arguiu que a licitante 
Ventisol não apresentou responsável técnico competente para a 
execução dos serviços. Ao final, requereu a anulação da recusa da sua 
proposta, com o retorno à fase de lances, bem como a inabilitação da 
empresa Ventisol. Juntou documentos. Conteck Comércio e Serviços 
de Instalação de Equipamentos EIRELLI referiu que a empresa Victor 
Diogo Wendling EPP apresentou atestado de capacidade técnica 
irregular, pois não comprovou a instalação de ar condicionado de 

janela. Por fim, requereu a desclassificação e inabilitação da empresa 
Victor Diogo Wendling EPP, bem como a convocação da próxima 
empresa mais bem classificada. A empresa Ventisol da Amazônia 
Indústria de Aparelhos Elétricos LTDA apresentou contrarrazões 
asseverando que o edital exige expressamente a indicação de endereço 
de assistência técnica, não sendo tarefa da administração presumir 
qual será o local e que tal informação, que não foi apresentada pela 
licitante Tecnoponto. Atestou que apresentou responsável técnico, 
conforme requerido no edital. Ao final, requereu a manutenção da 
desclassificação da proposta da empresa Tecnoponto, além da 
manutenção do resultado da sessão que a julgou vencedora e 
habilitada. Juntou documentos. É o relatório. Preliminarmente, 
convém salientar que a empresa Victor Diogo Wendling EPP não 
apresentou contrarrazões recursais. De saída, verifica-se que os pontos 
atacados em sede recursal são aqueles indicados na ata de sessão de 
habilitação e julgamento, o que autoriza sua análise. Além disso, as 
recorrentes e recorrida demonstraram ter poderes para firmar e 
entabular recursos e contrarrazões. Além disso, tanto os recursos, 
como as contrarrazões foram protocoladas tempestivamente. Dessa 
forma, passa-se a analisar o mérito. Sobre a proposta financeira, assim 
dispõe o edital: 8.2.1.1. a proposta financeira, digitada (no próprio 
anexo) ou impressa, preferencialmente em papel timbrado da licitante, 
com prazo de validade mínima de sessenta dias, com a descrição exata 
do objeto, assinada por pessoa com poderes para comprometer a 
licitante, sem alternativas, emendas, entrelinhas, rasuras, ressalvas ou 
condições, e dela devem constar: a) razão social, endereço e nº do 
CNPJ da licitante, e o endereço da assistência técnica; b) descrição 
do objeto ofertado, em conformidade com anexo termo de referência 
com as especificações técnicas exigidas; c) indicar na proposta a 
marca e o modelo do objeto e apresentar catálogo, prospectos ou 
documentos que mencionem as características técnicas (serão aceitas 
cópias das especificações técnicas obtidas no site do fabricante na 
internet. Informar o endereço do site onde foram obtidas). (grifei) 
Após uma simples leitura do trecho transcrito acima, visualiza-se que 
alguns requisitos devem ser respeitados quando da formulação da 
proposta financeira. No caso em comento, a licitante deveria indicar 
razão social, endereço, número de CNPJ, endereço da assistência 
técnica, descrição do objeto ofertado, marca, modelo, além de 
prospectos e documentos que mencionem as características técnicas. 
Também dispõe que: “8.3.2. a omissão na proposta financeira em 
relação às exigências e às especificações técnicas do edital importa na 
submissão da licitante às normas nele estabelecidas”. Tal afirmação 
importa dizer que, caso a proposta financeira indique algo de forma 
genérica, sem a devida descrição pormenorizada, é possível aceitá-la, 
desde que haja, no corpo do edital, normas que estabeleçam como será 
o objeto, forma de entrega, etc. No caso dos em comento, a proposta 
da empresa Tecnoponto, assim como de outra licitante, foi 
desclassificada por não indicar qual seria o endereço da assistência 
técnica. Veja-se que, no edital, não há norma ou disposição que 
regulamente o caso de que, a empresa não indique endereço, a 
assistência se daria em local previamente determinado. Após a 
desclassificação da proposta, a licitante, ora recorrente, Tecnoponto 
informou que é a fabricante da marca ECOBLU e que, “obviamente”, 
a sede da empresa é o endereço da assistência técnica. Ocorre que tal 
informação não é óbvia, uma vez que é possível que a assistência 
técnica possa se dar em endereço diverso da sede da empresa. Veja-se 
que, muitas vezes, a sede da empresa é localizada no endereço 
administrativo, fábrica em outro logradouro e assistência técnica em 
outra cidade. A informação sobre o endereço da assistência técnica 
não é informação que se presuma e, nesse caso, é imprescindível à 
contratante. Além disso, nesse caso, temos a aplicação literal do 
princípio do instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 
igualdade e da legalidade. Não se trata, pois, de formalismo 
exagerado, uma vez que não se pode retirar, de qualquer regramento 
contido no edital, informações acerca de assistência técnica no caso de 
falta de informações na proposta. Além disso, não é crível que o 
endereço da assistência técnica deva ser “presumido” pela 
administração. Por tais fundamentos, deve ser mantida a 
desclassificação da proposta da empresa Tecnoponto Sistemas de 
Refrigeração EIRELLI – EPP. A recorrente Tecnoponto também se 
insurge quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado pela 
recorrida Ventisol, por não ter apresentado atestados de capacidade 
técnica de instalação de ar condicionados. Sobre os atestados de 
capacidade técnica, assim dispõe o edital: “10.1.3.1. Atestado de 
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capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, compatível em características e quantidades com o objeto 
desta licitação”. O julgamento das propostas será objetivo, devendo o 
pregoeiro realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle (art. 45 da Lei 
8.666/1993). No caso dos autos, a licitação tinha por objeto a seleção 
da proposta mais vantajosa visando à aquisição e instalação de ar 
condicionados, mediante pregão presencial, do tipo menor preço por 
item. O atestado apresentado pela empresa Ventisol comprova o 
fornecimento de aparelhos de ar condicionado, o que está de acordo 
com o estabelecido pelo edital. Não se vislumbra inconformidade no 
documento apresentado, pois, embora não tenha a recorrida 
apresentado atestado técnico de instalação, apresentou outro 
compatível com o objeto do edital. O atestado de capacidade técnica 
apresentado, dessa forma, atende ao requerido no edital, sendo que 
desclassificar a recorrida por tal motivo feriria os princípios da 
proporcionalidade e da concorrência, já que fez o melhor preço para o 
item. Os mesmos fundamentos servem para justificar o afastamento da 
alegação da empresa Conteck acerca dos atestados apresentados pela 
licitante Victor Diogo Wendling EPP. Da análise dos autos, verifica-
se que a recorrida Victor Diogo Wendling EPP apresentou atestados 
de capacidade técnica garantindo o fornecimento e instalação de ar 
condicionados tipo Split. Embora não tenha apresentado documentos 
que comprovem o fornecimento e instalação de ar condicionados tipo 
janela, mais uma vez invoca-se o princípio da vinculação ao edital, no 
momento em que há a exigência de apresentação de atestados que 
comprovem o fornecimento em quantidades e características com o 
objeto licitado. Veja-se que o objeto da licitação é a aquisição e 
instalação de condicionadores de ar, isto é, qualquer atestado que 
comprove o fornecimento e instalação de ar condicionados será 
suficiente para fins de comprovação do requerido. Não se olvida que 
os aparelhos (tipo janela e tipo Split) sejam diferentes e possuam 
métodos diferentes de instalação. Todavia, o edital não especificou, de 
forma clara, a necessidade de comprovação de fornecimento e 
instalação dos dois tipos de aparelhos. Além disso, a recorrente 
Conteck, antes da realização da sessão de lances e no prazo de pedidos 
de esclarecimentos e impugnações do edital, manteve-se inerte, não 
fazendo qualquer questionamento que permitisse esclarecer esse 
ponto. Assim, de serem desacolhidas as irresignações das empresas 
Tecnoponto e Conteck em relação aos atestados de capacidade técnica 
apresentados pelas empresas Ventisol e Victor Diogo Wendling EPP. 
O último ponto desconforme apontado em sede recursal pela empresa 
Tecnoponto é de que o responsável técnico apresentado pela licitante 
Ventisol não possui competência para se responsabilizar tecnicamente 
pelos serviços de instalação de ar condicionados. Sobre o responsável 
técnico a ser indicado pelas licitantes, assim dispõe o edital: “10.1.3.2. 
A licitante deverá apresentar o registro do responsável técnico no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho 
Arquitetura e Urbanismo (CAU)”. O período previsto para 
apresentação de impugnações e pedidos de esclarecimentos acerca do 
edital transcorreu in albis. Veja-se que inexiste qualquer exigência de 
qual seja a formação do técnico responsável, senão alguém 
devidamente inscrito no CREA ou CAU. Dessa forma, embora a 
empresa Ventisol não tenha apresentado engenheiro mecânico, 
apresentou responsável técnico em conformidade com o requerido no 
edital (item 10.1.3.2). Além disso, a recorrente não logrou êxito em 
comprovar que há a obrigatoriedade de apresentação de responsável 
técnico, necessariamente, engenheiro mecânico. Diante de todo o 
exposto, merecem ser desacolhidos os recursos interpostos por 
Tecnoponto Sistemas de Refrigeração EIRELLI – EPP e Conteck 
Comércio e Serviços de Instalação de Equipamentos EIRELLI, 
devendo ser mantido e confirmado o resultado da sessão de lances, 
habilitação, julgamento e proclamação das licitantes vencedoras. Porto 
Alegre, 16 de fevereiro de 2018. José Calvi, Diretor Executivo. Diante 
de todo o exposto somente resta à pregoeira JULGAR 
IMPROCEDENTE, indeferindo o recurso interposto pelas empresas 
TECNOPONTO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – 
EPP e CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Destarte, ratifico 
a decisão proferida anteriormente pelas razões expostas. Por fim a 
pregoeiro instrui o processo com suas informações/razões de fato e de 
direito, encaminhando-o para chancela do Presidente da GRANPAL e, 

se for acolhido, para julgamento final pela autoridade superior, para 
seu efetivo julgamento, e homologação da ata de julgamento do 
recurso administrativo e do certame licitatório pela autoridade 
superior, na figura do Sr. Presidente. Nada mais havendo digno de 
registro, lavrou-se a presente ata assinada pelo pregoeiro. A ata será 
publicada e divulgada nos meios oficiais e nos sites  
www.pregaoonlinebanrisul.com.br e  
www.granpal.com.br. 
  
MICHELE DA ROSA DE OLIVEIRA 
Pregoeira 

Publicado por: 
Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:98377CA4 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

DO SUL 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

AVISO DE DISPENSA Nº. 02/2018 
 
Valdeci Gomes da Silva, Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré 
do Sul, acolhendo parecer exarado no processo nº. 008.07.05/2018, 
reconhece ser dispensável a licitação, com fundamento no art. 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93, e ratifica a contratação, nos termos do art. 
26 do mesmo diploma, da empresa EDITORA GRÁFICA GESPI 
LTDA, CNPJ nº. 93.306.868/0001-03, no valor global de R$ 4.480,00 
(quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).  
  
Almirante Tamandaré do Sul, 19 de fevereiro de 2018. 
  
VALDECI GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Fabiane Raquel Mattje 

Código Identificador:1B321E2B 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE BAIXA DE ALVARÁS  
 
EDITAL - SMF Nº 001/2018 
  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE BAIXA DE ALVARÁS  
  
A Prefeitura Municipal de Alvorada/RS, por intermédio da Chefia de 
Fiscalização da Administração Tributária – Núcleo de Fiscalização de 
Tributos, NOTIFICA os Contribuintes abaixo relacionados pelo 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quanto à BAIXA DE 
OFÍCIO do seu Alvará, em virtude do cancelamento de CNPJ’s de 
Microempreendedores Individuais, executado pela Receita Federal do 
Brasil, regulamentado por meio da resolução nº 36 de 2016 e suas 
alterações, estabelecidas pelo CGSIM - Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - que regulamenta o previsto no parágrafo 15-B 
do artigo 18-A, da Lei Complementar 123, de 2016, ocorrido porque 
não foi entregue a Declaração Anual Simplificada (DASN-SIMEI) 
referente aos anos de 2015 e 2016, ou pelo não pagamento das 
contribuições mensais durante os anos de 2015, 2016 e 2017. Fica o 
contribuinte NOTIFICADO  que terá que se formalizar novamente, 
caso queira realizar atividade econômica de forma regular, conforme 
legislação vigente. 
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