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PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2019 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

OU EQUIPARADAS 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria 
e assessoria de engenharia para a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
– AVCB – do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). 
 
PROCESSO INTERNO N°: 28/2019 – ECM: 76419.  
 

ESCLARECIMENTO  05 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 09/11/2019 16:15 
 
Boa tarde,   
 
Gostaria de saber quem é o responsável pelo imóvel do objeto do pregão, o AVCB vencido 
está em nome de quem? Qual CNPJ? Preciso saber disso pois caso seja uma empresa 
PUBLICA, será isento de taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros, uma vez que imóveis 
públicos (ex:escolas estaduais) são isentos, conforme segue no item 1:  
 

Isenção 
Conforme estabelece a Lei 6.763/1975 - seção II - artigo 114 - §2º, com alterações da Lei Estadual nº 
15.425/2004 - artigo 5º, estão isentos do pagamento da Taxa de Incêndio: 

1. Edificações utilizadas por órgão público e demais pessoas jurídicas de direito público interno;(*) 
2. Edificações utilizadas por entidade de assistência social sem fins lucrativos e reconhecida pelo poder 

público, observadas as restrições estabelecidas no inciso II do parágrafo 2º, artigo 114, seção II da 
lei 6.763/1975; 

3. Edificações utilizadas para fins não residenciais (comércio, indústria ou prestação de serviços) 
localizados em município onde não exista unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais, desde que, cumulativamente, não pertença a região metropolitana e tenha 
Coeficiente de Risco de Incêndio inferior a 2.000.000 MJ (dois milhões de megajoules).(*) 

4. Edificações utilizadas por templo de qualquer culto. 
5. Edificações utilizadas por Microempreendedor Individual - MEI -, a que se refere o art. 18-A da Lei 

Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (*) - a partir do exercício 2013. 
(*) A isenção referente a tais edificações fica dispensada do reconhecimento formal a que se referem os art. 
24 e 27 do Regulamento do Processo e dos Procedimentos Tributários Administrativos do Estado de Minas 
Gerais (RPTA/MG), aprovado pelo Decreto nº 44.747, de 03 de março de 2008. 

 
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/taxas/taxa_incendio/isencao.htm 
 
Preciso dessa informação pois ela irá acarretar diretamente no preço ofertado, visto que o 
valor da taxa é um valor considerável.  
 
Aguardo retorno. 

Att. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/lei_6763_opcoes.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/l15425_2004.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/l15425_2004.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/taxas/taxa_incendio/isencao.htm
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 RESPOSTAS: 

A Codemig não é isenta das taxas, conforme já informado nos Esclarecimentos 3 e 4 
disponibilizados no site. 
 
Em todo caso, o responsável pelo imóvel é a Codemig, CNPJ: 19.791.581/0001-55. 
 
 
 
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2019 
 
 
  
André Zenha Antonino 
Pregoeiro 


