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❚ BATALHA POR ORÇAMENTO

Sem conseguir colocar recuperação fiscal na pauta da Assembleia, governo estadual insiste
em barrar projeto do IPVA. Prefeito Alexandre Kalil critica pressão e vê ‘uso político’ no caso

Zema recorre ao Supremo para
fazer valer trava no Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA/MG
REPUBLICAÇÃO

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 239/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2021

A Prefeitura Municipal de Ipanema/MG, através de sua Pregoeira Oficial, torna
pública a Abertura do Processo Licitatório nº 239/2021, na modalidade Pregão
Presencial nº 064/2021, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, regido
pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações, e demais condições fixadas no Instrumento Convocatório. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA
METALICA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA USINA DE TRIAGEM
E COMPOSTAGEM DE LIXO, conforme Resolução nº 11/2021 SEI/GOV.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão: Dia 29/12/2021 às 13h30min. Local: Av. Sete
de Setembro nº 751 A, CEP 36950-000, Ipanema/MG. Informações pelo telefone: (33)
3314-1406/2288, das 13h00min às 16h00min. O Edital e seus Anexos encontram-
se disponíveis no endereço acima, podendo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@
ipanema.mg.gov.br. Ipanema/MG. Célia Aparecida Rodrigues Cupertino - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, Minas Gerais, torna público
edital do Pregão Eletrônico nº 023/021, tendo como objeto o Registro de
Preço para futura e eventualAquisição parcelada demateriais de Informática
e Suprimentos. MENOR PREÇO POR ITEM.Aabertura da sessão pública
será realizada no dia 29 de dezembro de 2021 às 08:30 horas no Endereço
Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital poderá ser obtido
nos endereços eletrônicos Page:www.candeias.mg.gov.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br.RosileneLopesdaSilva-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL
AVISO DE LICITAÇÃO

URBEL/ SMOBI CC 008/2021 - PROCESSO Nº 01.068.218/21-22
OBJETO: Serviços e Obras para implantação do Centro de Convivência Dandara.
MODALIDADE: Concorrência.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.
DATA DO JULGAMENTO: Dia 15 de fevereiro de 2022.
HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h00min
OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto integral do Edital e seus anexos estarão à
disposição dos interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Caso o
interessado não consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo na SUAD - Protocolo
Geral da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, na Av. do Contorno, nº 6.664,
1º Andar, Savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, mediante
agendamento prévio junto à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: cpl.urbel@
pbh.gov.br, em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R
ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exceção do Apêndice VI do
Anexo I, com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas – instituições de ensino
especializado exclusiva (IE Esp Exc), sediadas no Estado de Minas Gerais,
na área sob jurisdição da 4ª Região Militar, para a prestação de serviços de
Ensino Especializado a fim de atender portadores de necessidades educativas
especiais, dependentes diretos de militares da ativa, de militares inativos e de
pensionistas contribuintes do FuSEx, vinculados ao Comando do Exército que
possuem deficiência (auditiva, física, mental, visual e múltipla), TGD e altas
habilidades ou superdotação, constatados por laudo médico e psicopedagógico,
que estejam enquadrados em dispositivo legal vigente. EDITAL: Encontra-se
disponível no site www.4rm.eb.mil.br. CONTATOS: Comissão Especial de
Licitação da Seção do Serviço de Assistência Social do Comando da 4ª Região
Militar, situada na Avenida Raja Gabáglia, nº 450, Bairro Gutierrez, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.441-070, Tel: (31) 3508-9668 - Seção de Aquisições,
Licitações e Contratos. Entrega da documentação: No local supracitado, a partir
da data de publicação deste instrumento, conforme especificações do Edital.

EDUARDO HENRIQUE COSENDEY JÚNIOR - Coronel
Ordenador de Despesas do Comando da 4ª Região Militar

AVISO DE CREDENCIAMENTO PARA IE ESP – CEL 18/2021

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE
COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR MINISTÉRIO DA

DEFESA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG
Rua dos Timbiras, 2062 - Lourdes - CEP: 30.140-069 - Tel/Fax: (31) 3370-5550 - Matheus Campolina
Moreira - Oficial Registrador. Edital de Intimação -OOficial do Cartório Belo Horizonte - 3º Oficio de
Registro de Imóveis, com base no §4°, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar a devedora
fiduciante, Flaviane Fajardo, CPF nº 007.198.846-75, que está em lugar ignorado, incerto ou inaces-
sível, para se dirigir, preferencialmente, ao endereço do credor fiduciário com sede na SCR/Sul Quadra
513, bloco "A", Loja 05 e 06, Brasília/DF, ou ao endereço do Cartório Belo Horizonte - 3° Oficio, Rua dos
Timbiras, 2062, Lourdes, Belo Horizonte, MG - 30140-069, de segunda a sexta feira, de 09:00 às 17:00
horas, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação desde edital, que
será publicado em três dias consecutivos, o encargo no valor deR$ 20.267,84, em 01/12/2021, sujeito à
atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento,
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo à alienação fiduciá-
ria referente à carta de crédito da cota 445, grupo 0623 e carta de crédito da cota 179, grupo 0825 e
garantida por alienação fiduciária registrada na matrícula nº 105.876, do Livro 2 - Registro Geral, do
Cartório Belo Horizonte-3° Oficio. Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Belo Horizonte - 3° Oficio. Caso o pagamento não seja reali-
zado diretamente ao credor, o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque adminis-
trativo ou visado, coma cláusula "não a ordem", nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não
cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário PontaAdministradora de Consórcios Ltda, nos ter-
mos do art. 26, § 7° da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do devedor, expediu-se este
edital. Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2021. Matheus Campolina Moreira-Oficial/Frederico Tafas
Duque-Esc.Aut./PaulaCalixtoGomesdeSouza-Esc.Aut. /GrosaneAlvesSallum-Esc.Aut./LuizEduar-
doMoreiraGomesChamon-EscAut /Roberta dosSantosLima-Esc.Aut./LilianFreitasMello - Esc.Aut.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO
PARAOPEBA – ICISMEP, Consórcio Público, comunica que, em
razão da necessidade de revisão do instrumento convocatório,
houve o ADIAMENTO da sessão do pregão eletrônico nº 88/2021,
processo licitatório nº 134/2021, cujo objeto licitado é o “Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos
eletro e eletrônicos”, outrora agendada para o dia 09/12/2021.
Fica imediatamente remarcada a abertura das propostas para às
09h do dia 04/01/2022, e a disputa para às 10h do mesmo dia.
O edital completo está disponível no site www.licitacoes-e.com.br
do Banco do Brasil S/A, no site da ICISMEP www.icismep.mg.gov.
br e ainda, disponível no setor de Licitações, situado na Rua
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/
MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos
emolumentos. Mais informações pelo telefone (31) 98483-1905. A
pregoeira, 17/12/2021.

EXTR. DAATAR.P. Nº 221/2021 –
P.L.246/2021–P.P.045/2021.DAS
PARTES: PMV e a empresa
D I S T R I B U I D O R A D E
PRODUTOSG.C.R. EIRELI - ME.
OBJETO: Registro de Preços para
eventual fornecimentodemateriais
de in fo rmát ica , con forme
solicitação da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social. VIG:
12meses.VLR:R$9.017,00.FDO:
415.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

EXTR. DAATAR.P. Nº 222/2021
– P.L. 237/2021 – P.E. 071/2021.
DASPARTES:PMVeaempresa
QUALITY ELETROMÓVEIS
LTDA. OBJETO: Registro de
Preços destinado à futura e
e v e n t u a l a q u i s i ç ã o d e
equipamento para cozinhas e
refeitórios das escolas, creches e
Secretaria de Educação. VIG: 12
meses. VLR: R$ 198.869,58.
FDO:209,218,249.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

HOMOLOGAÇÃO DO PL
209/2021 - PE SRP 062/2021.
Homologo o certame que teve
como objeto a formação de
REGISTRO DE PREÇOS, para
futura e eventual aquisição de
material dehigieneparaprevenção
ao Covid-19, em atendimento à
solicitação da Secretaria Municipal
de Educação para a empresa
ZÊNITE COMERCIAL LTDA nos
itens 0001, 0002 e 0003. Marcos
Vinícius deSouza Lima, Secretário
MunicipaldeAdministração.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

EXTR. DO CONTRATO Nº
178/2021 – P.L. 237/2021 – P.E.
071/2021. DAS PARTES: PMV e
aempresaTRIPTRANSPORTES
E LOCAÇÕES LTDA. OBJETO:
Contratação de empresa para
prestação de serv iços de
t r a n s p o r t e e s c o l a r , em
atendimentoasnecessidadesdas
escolas e creches da Secretaria
Municipal de Educação do
Município de Vespasiano/MG.
V IG : 180 d i a s . VLR : R$
398.000,00.FDO:239.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

Contas de
2022 têm
novo round

JORGE VASCONCELLOS

Brasília – Na reta final dos tra-
balhos deste ano, o Congresso Na-
cional se reúne hoje para analisar
26 vetos presidenciais, entre os
quais o que barrou o aumento
dos recursos do fundo eleitoral,
de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões.
Para a próxima segunda-feira, foi
agendada reunião da Comissão
Mista de Orçamento (CMO) para
votar o relatório final do Orça-
mento de 2022.

O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), afirmou
que o líder do governo no Con-
gresso, senador Eduardo Gomes
(MDB-TO),dedicouodiadeontem
areuniõescomlíderespartidários,
em busca do “melhor acordo pos-
sível” em relação aos vetos presi-
denciaisqueaguardamanálise.“Se
não houver acordo, aí vai para o
voto, e se decide no voto da maio-
ria”, afirmou o senador, durante
entrevita à imprensa.

ParavotaroOrçamento,oCon-
gresso precisa, antes, concluir a
análisedosvetos.Omaiorimpasse
entre os parlamentares diz respei-
to à barreira que foi criada ao re-
forço das verbas do fundo eleito-
ral, que são públicas e vão bancar
as despesas dos partidos durante
as eleições do ano que vem. A der-
rubadadesseatopresidencialéde-
fendida pelo Centrão, apesar de o
bloco partidário apoiar o governo.
Em razão da falta de acordo, o gru-
po político chegou a obstruir uma
sessão do Congresso na última se-
gunda-feira.

Por trás do impasse em torno
dos vetos, há a preocupação da ba-
segovernistacomosimpactosque
a manutenção ou derrubada des-
ses atos terão nos valores das
emendas parlamentares. Em 6 de
dezembro, a Comissão Mista de
Orçamento(CMO)aprovouopare-
cerparcialdorelator-geraldoOrça-
mento de 2022, deputado Hugo
Leal (PSD-RJ). O texto definiu R$
10,5bilhõesparaemendasimposi-
tivasindividuaiseR$5,7bilhõespa-
raasdebancadaestadualcomexe-
cução obrigatória. Também desti-
nou R$ 16,2 bilhões para as emen-
das de relator, conhecidas como
RP9 e que distribuem recursos pa-
ra o chamado orçamento secreto.
O valor para 2022 é pouco inferior
ao deste ano, de R$ 16,8 bilhões.

Ontem, o Supremo Tribunal
Federal (STF) formou maioria para
liberar a execução das RP9. O pla-
car ficou em 7 votos favoráveis a 2
contrários.

GUILHERME PEIXOTO

E MATHEUS MURATORI

O governo de Romeu Zema
(Novo) acionou o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para anular a
sessão em que a Assembleia Le-
gislativa aprovou o congelamen-
to do Imposto Sobre Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA).
A ação, impetrada pela Advoca-
cia-Geral do Estado (AGE), foi en-
viada à corte na noite de quarta-
feira, como confirmou ontem o
Estado de Minas. Horas antes de
o governo acionar o STF, os depu-
tados estaduais aprovaram, por
55 votos favoáveis, sem nenhum
contrário, fixar os valores da ta-
bela do imposto estadual nos ní-
veis que estavam em vigência an-
tes da pandemia de COVID-19.

O Executivo questiona o fato
de a votação ter ocorrido antes da
análise da proposta de adesão do
estado ao Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF), pacote federal
que impõe duro ajuste de contas
nas administrações estaduais e
visto por Zema como esperança
para sanear as finanças de Minas.
O projeto tinha prioridade na
pauta do plenário.

Antes mesmo da votação, o
Palácio Tiradentes recorreu à Jus-
tiça com liminar solicitando a
suspensão da sessão. O pedido foi
aceito, mas a Assembleia acabou
notificada oficialmente da medi-
da cautelar minutos após a vota-
ção. Uma hora e meia depois, o
presidente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG), Gilson
Soares Lemes, cassou a liminar,
dando validade à análise feita pe-
los deputados. Em busca de anu-
lar a votação, além do STF, Zema
também acionou o TJMG, em se-
gunda instância, com um agravo
interno cível. Como a decisão de
validar a votação foi tomada de
forma monocrática por Gilson
Lemes, esse é o caminho para
questionar o ato.

A proposta de adesão ao RRF
tramita em regime de urgência,
mas há certa resistência de depu-
tados ao tema. Apesar de Zema
defendê-lo como passo impor-

tante para ajustar o fluxo de cai-
xa, parlamentares temem que as
medidas enfraqueçam as políti-
cas públicas estaduais e prejudi-
quem o funcionalismo. Segundo
o governo, não aderir ao pacote
pode fazer o estado desembolsar
R$ 30 bilhões a curto prazo.

Diante do impasse, alguns dos
líderes do Legislativo acertaram
priorizar propostas para comba-
ter a COVID-19. Qualquer propos-
ta sobre o tema pode“furar a fila”
encabeçada pela Recuperação
Fiscal. Foi assim, então, que o
IPVA entrou em pauta. A delibe-
ração que viabilizou a votação do
imposto é chamada de “rito CO-
VID”. Por causa da variante Ômi-
cron do coronavírus, a Assem-
bleia recrudesceu nas flexibiliza-
ções que permitiram atividades
totalmente presenciais, e adotou
votações semipresenciais.

Os parlamentares votaram
projeto de Bruno Engler (PRTB)
para congelar o tributo estadual.
No início da semana, Zema havia
enviado proposta sugerindo a li-
mitação do reajuste da cobrança,
mas a ideia foi considerada“tími-

da”. Para valer, o congelamento
precisa ser sancionado pelo Exe-
cutivo.

“PRETEXTO” Ontem, a reporta-
gem mostrou que alguns depu-
tados creem que Zema utilizou o
IPVA como forma de apressar a
votação da proposta de adesão ao
Regime de Recuperação Fiscal.
Quem tem opinião semelhante é
Alexandre Kalil (PSD), prefeito de
Belo Horizonte.“Está na cara (que
o IPVA foi utilizado como pretex-
to pelo governador). Salta aos
olhos. Não estamos fazendo pa-
pel de burro. Foi só por isso. Só
que deram lá o nó, e o governo
agora está caçando Justiça para
cobrar imposto. Vai entender: go-
verno indo à Justiça para cobrar
imposto do povo”, disse, em en-
trevista exclusiva ao EM.

Segundo Kalil, o IPVA repre-
senta entre 7% e 8% do orça-
mento belo-horizontino — cer-
ca de R$ 900 milhões. Apesar
disso, o pessedista é favorável ao
congelamento. Não é fazer poli-
ticagem, guerra política, com
Regime de Recuperação Fiscal

que tem quatro anos que está
pendurado. O governo não pa-
gou um tostão, teve o dinheiro
todo liberado para arrumar, e
não fez. Agora quer aproveitar
da tragédia do povo para falar:
'Olha, estou mandando lá e vo-
cê tem que aprovar a recupera-
ção fiscal', que não atinge na ca-
ra do povo. Isso podia ter sido
feito antes'”, disparou o prefeito.

Kalil acredita que a diminui-
ção nos custos do IPVA, além de
ajudar os condutores, vai dar fô-
lego aos empreendedores. Se-
gundo ele, o dinheiro poupado
será essencial para movimentar
áreas como comércio e serviços.
“Quem fechou foi a prefeitura.
Não foi soltando papelzinho de
cor não, foi fechando, botando
polícia para tomar conta. E sei o
que custou aos empresários.
Agora está na hora de ajudar”,
afirmou, em menção indireta ao
programa Minas Consciente,
adotado pela administração de
Zema para apontar as restrições
seguidas pelas diferentes regiões
do estado conforme a situação da
pandemia das localidades.

O governo agora
está caçando
Justiça para
cobrar imposto.
Vai entender:
governo indo à
Justiça para
cobrar imposto
do povo”

■■ Alexandre Kalil,
prefeito de BH

GIL LEONARDI/IMPRENSA MG – 5/11/21

O governador Romeu Zema deseja adesão do estado ao programa federal de ajuste das contas públicas, que pode afetar investimentos


