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À Sra. Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal, Presidenta do CAU/MG. 

 

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Respeitosamente, apresentamos recurso ao resultado da análise dos documentos de habilitação 

jurídica e regularidade fiscal do Chamamento Público para o Apoio N° 002/2022 Modalidade 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, publicado na Ata da 2° Reunião 

do Grupo de Trabalho realizada em 23 de setembro de 2022. 

Conforme o referido resultado, a proponente foi considerada inabilitada por ter apresentado 

Certidão CND Municipal positiva, em desacordo ao estabelecido pelo edital em razão do Capítulo 

X, item 10.1, subitem VII, alínea iii. Em desacordo com todos os documentos apresentados para 

comprovação da regularidade jurídica e fiscal do Centro de Cooperação Comunitária – Casa 

Palmares, por uma falha na assessoria contábil da organização, tal certidão foi emitida em 

situação positiva no ato da submissão da proposta a este edital.  

Esta circunstância foi prontamente superada e por meio deste recurso, reforçando a condição 

jurídica e fiscal regular desta proponente, apresenta-se em anexo a certidão CND municipal 

negativa atualizada, atendendo-se ao exigido pelo edital e por isso, solicita-se a revisão do 

resultado da habilitação jurídica diante do interposto recurso. 

Sem mais, nos termos acima pede-se deferimento. 

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2022 

. 

 

____________________________________________________________________ 
Isabela Regina Pereira Melo 

Centro de Cooperação Comunitária – Casa Palmares 
CNPJ: 12.528.103/0001-08 
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Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA 
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: ADFJHGKQQJ
Documento/Certidão nº 20.169.128 Exercício: 2022
Emissão em: 03/10/2022 Requerimento em: 14:49:53 Validade: 02/11/2022

Nome: CENTRO DE COOPERACAO COMUNITARIA E POPULAR - CASA PALMARES
CNPJ: 12.528.103.0001.08

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de
Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que
o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos
inscritos ou não em divida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e
situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros

de acesso deste documento.


