
Banco de dados: formosopref_publicacoes2020,  Tabela: requests,  Propósito: Despejando dados

id name email priority cpf phone location type_answer typerequest_idsubjectmessageanexostatusserialcreatedid name email priority cpf phone location type_answer typerequest_id subjectmessageanexostatusserial created
3 MORGANA morgana_comarcacont@yahoo.com 1 135.074.576-60 (37) 99903-0130 Rua Olegario Maciel Email 1NOTA FISCALBom dia! Gostaria de saber

como funciona emissão de
nota fiscal de prestação de
serviço no municipio de
Formoso! É eletrônica ou
bloco? Como faço para
solicitar?  Obrigada. 

 17339472019-11-27 10:25:02

4 Ieda Soares da costa iedas6229@gmail.com 1 301.984.388-00 (61) 98458-0635 Quadra 10 conjunto J lote 03 setor sul gama Df Telefone 1PensãoPreciso do endereço 10797172020-01-30 21:29:18
33 Paulo Roberto Cota paulo.cota@tce.mg.gov.br 1 154.801.866-04 (31) 98747-2496 Belo Horizonte-MG Email 4Ofício 002-SISOP/2021Prezados Gestores,

Em 26/04/2021 encaminhamos
o Ofício nº 02/SISOP/2021
solicitando correção de dados
no sistema SISOP-MG. Até o
presente momento não
detectamos nenhuma ação
neste sentido. Gostaríamos de
saber se existe alguma
dificuldade no sentido de se
efetuar tal correção para se
evitar uma possível
penalização conforme
preconiza os normativos deste
Tribunal de Contas.

Atenciosamente

PAULO ROBERTO COTA 
Analista de Controle Externo 
Coordenadoria do Sistema de
Informações de Serviços e
Obras Públicas de Minas Gerais
– SISOP-MG
 www.tce.mg.gov.br

Ofício nº 02/SISOP/2021
Belo Horizonte, 26 de abril de
2021.
À Prefeitura Municipal de
Formoso

Ref.: Solicitação de correção
de dados enviados ao Sistema
de Informações de Serviços de
Engenharia e Obras Públicas
de Minas Gerais, SISOP-MG.

Senhor(a) Gestor(a),

Com nossos cordiais
cumprimentos, tendo em vista
o lançamento do Portal SISOP-
MG, por meio do qual são
disponibilizados, para acesso
público, os dados enviados
pelos gestores ao Sistema de
Informações de Serviços de
Engenharia e Obras Públicas
de Minas Gerais, cumpre
destacar a importância da
qualidade e precisão dos
dados fornecidos para o
alcance da finalidade da
transparência e resguardo ao
direito fundamental de acesso
à informação. 
Ademais, a apresentação de
dados fidedignos por meio do
Portal SISOP-MG é uma
importante ferramenta à
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disposição da sociedade e do
próprio gestor público, que
pode utilizar os relatórios do
sistema como mais um
instrumento para levar ao
conhecimento dos cidadãos as
informações sobre seus
serviços e obras públicas.
Nesse contexto, diversas
consistências são feitas pelo
sistema para se apurar a
qualidade dos dados enviados
pelos jurisdicionados.
Comunicamos que foram
identificadas inconsistências
nos dados de obras informados
pelo seu município/órgão,
conforme descrito abaixo:

Dados do Procedimento
Licitatório	Dados do Contrato
Procedimento Licitatório:
1/2020	Nº do Contrato: 1/2020
Processo administrativo:
0100000000013/2020
Contratada: Mappa Eng. Ltda
Valor de referência do Edital:
R$ 954.750,00	Valor
informado: R$ 954.750.000,00
Objeto: Recuperação de
estradas vicinais	Prazo: 180
dias

Nos parece que existe um erro
nas informações devido à
ordem de grandeza dos
valores informados para o
Edital e dos valores informados
para o Contrato.
Solicitamos que os dados
informados ao sistema SISOP-
MG sejam verificados e, em
caso de comprovação de
possíveis inconsistências, as
mesmas sejam corrigidas até o
dia 07/05/2021, evitando-se
possíveis penalizações.
 
Atenciosamente,
Coordenadoria de
Desenvolvimento do Sistema
de Informações de Serviços de
Engenharia e Obras Públicas
de Minas Gerais – SISOP-MG
(assinado digitalmente)

30 Lorena Miranda lorenaamiranda0@gmail.com 3 130.218.546-21 (31) 99261-2064 31170190 Email 5Webinários para prevenção do câncerBoa tarde!

Meu nome é Lorena Miranda,
estou no quinto ano de
medicina da Faculdade
Ciências Médicas e sou
diretora de extensão da LAONC
BH (liga acadêmica de
oncologia de belo horizonte). 
Estamos promovendo palestras
remotas, gratuitas e dinâmicas
acerca da prevenção
do câncer via ead para
instituições públicas, a

 14434562021-04-21 16:53:23
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exemplo o corpo de
bombeiros, polícia militar e
prefeituras. 
As palestras abordarão
diversos temas como:
- Prevenção do câncer de pele 
- Fatores de risco para
o câncer
-  Importância de realizar o
exame de toque para rastreio
de câncer de próstata
- Câncer de mama 
- Câncer de colo do útero. 
Os temas podem ser
escolhidos de acordo com o
interesse da instituição.

A prefeitura tem interesse em
oferecer palestras para os
funcionários / colaboradores?
Todo e qualquer funcionário da
prefeitura e das secretarias
municipais pode participar e
tirar dúvidas. Podemos marcar
as datas e horários que forem
mais adequadas.

Aguardo retorno, obrigada!

Atenciosamente, Lorena
Miranda
Diretora de extensão da
LAONC BH

32 Marvin Draheim j.o.sephinejayle.enda12.312@gmail.com 3 132.435.436-57 206-141-1596 3975 South Santa Fe Drive Email 3ABCXYZ 12530112021-05-14 07:01:03
34 Gregori Fiorini Gregori@edu.unifor.br 2 034.142.453-61 (08) 53121-8310 Rua General Castelo Branco n12, bairro Cidade

dos Funcionarios - CEP 60822-040 -
Fortaleza/CE

Email 3Solicitação de Apoio | Websérie - Cidades
do Brasil
Boa noite! Tudo bem com
vocês? Minha produtora
audiovisual está pré-
produzindo 1 projeto de
Websérie de turismo para
incentivar e valorizar viagens
pelo interior do Brasil,
divulgando atrações que o
grande público não conhece.
Nos tempos de pós-pandemia -
em que precisamos fomentar
as micro economias e
fortalecer o comércio - criei a 
"Websérie - Cidades do Brasil"
para convidar os brasileiros a
conhecer o Brasil e aquecer o
setor de turismo. 

Ofertamos 20 cotas para
custear a websérie e
concretizar o projeto. Se
gostarem da ideia, solicito
apoio da prefeitura!

Convidamos vocês assistirem
ao vídeo:
https://cutt.ly/SbU5sH4
...E conhecer mais detalhes do
plano de negócios:
https://cutt.ly/SbU5pl9

Agradeço antecipadamente a
atenção.  

Abraços e saúde para nós!
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Atenciosamente, Gregori
Fiorini
(85) 3121-8310

-
Gregori Fiorini Produções
Audiovisuais e Artísticas LTDA
CNPJ: 41.789.816/0001-23
-

Sinopse: "A primeira
temporada da websérie
visitará 20 cidades brasileiras
mostrando pontos turísticos de
cada região e explorando
características únicas daquele
lugar, comidas, pessoas,
natureza e suas histórias,
contada pelos moradores. O
slogan "janela de todos os
Brasis" é alusão ao isolamento
social que nos fez consumir
mais conteúdo dentro de casa,
o projeto "abre a janela" para
enxergar um Brasil
desconhecido. O objetivo é
fomentar o turismo regional".

37 Estela Natália Marinho Lopes de Melo bancoinfosanbas@gmail.com 2 092.045.006-70 (31) 98764-2328 Universidade Federal de Minas Gerais Email 1Plano Municipal de Saneamento BásicoPrezado Município de Formoso,
Bom dia!
 
Meu nome é Estela, sou
pesquisadora da Universidade
Federal de Minas Gerais no
âmbito do Projeto SanBas:
https://sanbas.eng.ufmg.br/.
Trabalhamos na construção de
Planos Municipais de
Saneamento Básico - PMSBs e
estamos construindo um banco
de dados com todos os PMSBs
do Brasil e os
disponibilizaremos na
Plataforma InfoSanBas: https://
infosanbas.org.br/faq/infosanb
as/
Gostaríamos de saber se o
município de Formoso possui
Plano Municipal de
Saneamento Básico? Se sim, já
foi concluído ou está em
elaboração? Como podemos
acessar os documentos do
Plano?
 
Desde já agradecemos pela
atenção.

Estela Natália Marinho Lopes
de Melo
Pesquisadora Projeto
SanBas/Equipe UFMG
Graduanda em Engenharia
Ambiental
Universidade Federal de Minas
Gerais

 12560272021-05-24 08:39:58

38 GABRIEL DUTRA gabriel.dutra@lacerdadinizesena.com.br 1 035.010.466-26 (31) 99648-5735 AV DO CONTORNO 5035 Email 6Taxa de Alvara de funcionamento e
informações
Boa tarde,

Queria umas informações onde
e como retiro a taxa de alvará
de funcionamento, e como

 14918932021-06-04 16:47:12
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faço para dar entrada no
mesmo.

Grato pela atenção.

Gabriel Dutra
40 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

FUNERARIOS
viviane.ribeiro@grupozelo.com 1 059.394.856-42 (31) 98538-2547 RUA PARACATU, 1253 Email 6CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOSGOSTARIA DE EMITIR A

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS PARA O CNPJ:
27.630.446/0144-59

 12731222021-06-15 15:03:54

44 Verônica Rodrigues Pacheco veronica.advogada@gmail.com 1 038.519.536-22 (48) 99850-4715 Rua 200, 93, casa 3 Telefone 4EntrevistaBoa tarde

Tenho tentado contato pelo
telefone sem sucesso. Escrevo
matéria para revista Tempo,
de Montes Claros, com
circulação no Norte de Minas.
Gostaria de uma nota sobre a
Usina Hidrelétrica de Formoso.
Por gentileza, entrem em
contato comigo urgente.
Obrigada

 14006192021-07-27 16:21:33

48 diego henrique figueiredo de freitas diegohff18@hotmail.com 1 082.926.786-70 (34) 98853-2736 av raulino cotta pacheco 1186 Email 1disponibilização de croqui para localização
de terreno.
Prezada prefeitura de
Formoso/GO,
Solicito o croqui para correta
localização dos lotes 13 e 14
da quadra 7-A, Rua 05, Lot.
Parque São Francisco de Assis,
FORMOSA/GO.
Atenciosamente 
Diego 034988532736 ou
diegohff18@hotmail.com

 18718212021-10-25 20:30:31

69 marcelo tiziani mgtzn@bol.com.br 1 166.189.098-99 (19) 99129-5835 rua amaro fagundes 34a Email 2pagamento de itbiPor favor, como faço para
recolher o ITBI de alienação de
imóvel localizado em Formoso?
Grato, Marcelo

 12672452022-06-21 14:40:20

61 NIVALDO MORELLI nivaldo.morelli@gmail.com 2 696.273.398-49 (16) 99748-3019 RUA ANTONIO RODRIGUES CAJADO 1383 SÃO
CARLOS SP 13560-291

Email 3ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Somos uma empresa de
projeto, fornecimento de
equipamento e material e
instalação de energia solar
fotovoltaica para sua
residência, comércio, fazenda,
indústria, hospital, escola,
lugares públicos como parques
e outros.

Você terá grande economia de
energia ao investir em Energia
Solar Fotovoltaica, tendo em
vista que o preço do consumo
de energia convencional das
Concessionárias está cada vez
maior.

As placas solares podem ser
instaladas no telhado, jardim,
lagoa, campo ou outros
lugares.

Também fazemos projetos de
instalações elétricas, circuitos
de distribuição de energia,
cabines de entrada ,
aterramento de instalações
elétricas e geração solar.

Faça um orçamento conosco
sem compromisso.

 12963172022-02-01 17:00:10

Número da página: 5/6 26-Jul-2022 às 13:44



Banco de dados: formosopref_publicacoes2020,  Tabela: requests,  Propósito: Despejando dados

id name email priority cpf phone location type_answer typerequest_idsubjectmessageanexostatusserialcreatedid name email priority cpf phone location type_answer typerequest_id subjectmessageanexostatusserial created
Veja o anexo, nosso folder
resumido.

Aguardamos seu retorno.

Nivaldo Morelli
Engenheiro Elétrico
Smart Energy Soluções e
Morelli Desenhos Técnicos
Eireli
e-mail:
nivaldo.morelli@gmail.com
celular & whatsapp :( 16 )
9-9748-3019 São Carlos - SP

62 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA ME deltacontabil1@hotmail.com 1 288.096.291-91 (61) 99674-4751 AV MAESTRO J L DO ESPIRITO SANTO Email 6ISSBoa tarde!

Como faço pra recolher o ISS
referente a nota fiscal de
serviço emitida para o
município de Formoso/MG?

 12387882022-02-07 14:32:57

63 Gabriel Coelho Mendonça Rodrigues gabriel.rodrigues@lacerdadinizsena.com.br 2 092.224.696-31 (31) 99455-1195 Rua Francisco Martins Marques Email 1Código Tributário MunicipalBoa tarde!
Gostaria de ter acesso ao
Código Tributário municipal ou
à legislação referente ao
ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza) do
município.

Desde já agradeço,
Gabriel Rodrigues

 18668622022-02-11 17:20:43
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