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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
19.447.307/0001-63
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/12/2013 

 
NOME EMPRESARIAL 
ETOS CONSULTORIA ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
224-0 - Sociedade Simples Limitada 

 
LOGRADOURO 
R CELIO DE CASTRO 

NÚMERO 
757 

COMPLEMENTO 
TERREO 

 
CEP 
31.110-052 

BAIRRO/DISTRITO 
FLORESTA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LEGALIZACAO@MJMCONTABIL.COM.BR 

TELEFONE 
(31) 2552-7176 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/12/2013 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.780.156/0001-59
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
06/04/2010 

 
NOME EMPRESARIAL 
HOSPEDAGEM BH LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
55.90-6-03 - Pensões (alojamento) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R CELIO DE CASTRO 

NÚMERO 
757 

COMPLEMENTO 
ANDAR 01 

 
CEP 
31.110-052 

BAIRRO/DISTRITO 
FLORESTA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LEGALIZACAO@MJMCONTABIL.COM.BR 

TELEFONE 
(31) 2552-7176 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/04/2010 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
08.108.028/0001-59
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
04/07/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
POUSADA PIAUI LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
55.90-6-03 - Pensões (alojamento) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R CELIO DE CASTRO 

NÚMERO 
757 

COMPLEMENTO 
ANDAR 2 

 
CEP 
31.110-052 

BAIRRO/DISTRITO 
FLORESTA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LEGALIZACAO@MJMCONTABIL.COM.BR 

TELEFONE 
(31) 2552-7176 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/07/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
13.630.715/0001-70
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/05/2011 

 
NOME EMPRESARIAL 
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
55.90-6-03 - Pensões (alojamento) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R CELIO DE CASTRO 

NÚMERO 
757 

COMPLEMENTO 
ANDAR 03 

 
CEP 
31.110-052 

BAIRRO/DISTRITO 
FLORESTA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LEGALIZACAO@MJMCONTABIL.COM.BR 

TELEFONE 
(31) 2552-7176 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/05/2011 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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Prefeitura Municipal de Virginópolis
@prefmvirginopolis · Organização governamental

Enviar mensagem

MaisPágina inicial Avaliações Fotos Curtir

Prefeitura Municipal de Virginópolis
 · 

#Saúde | Virginópolis contrata nova casa de apoio para melhor servir 
seus usuários.

A Prefeitura de Municipal de Virginópolis realizou novo processo 
licitatório para contratação de casa de apoio, na cidade de Belo 
Horizonte, para atendimento de seus pacientes de saúde.

A mudança de instituição foi motivada para oferecer mais conforto 
aos Virginopolitanos que diariamente precisam consultar-se ou 
realizar procedimentos médicos na capital mineira. 

Sabendo da dificuldades que os pacientes enfrentam ao saírem de 
suas casas para realizar essa viagem para Belo Horizonte, a gestão 
municipal exigiu da nova contratada a máxima qualidade na 
alimentação ofertada aos usuários, a devida higienização do local e 
também agilidade no translado realizado entre hospitais e casa de 
apoio. 

A casa de apoio recebe cerca de 15 pessoas diariamente para 

11 de outubro de 2019

0
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p p p
tratamento de saúde.

0:100:10 /  / 7:087:08

179179 39 comentários 47 compartilhamentos

Curtir Comentar Compartilhar

Mais relevantes 

Escreva um comentário…

 ·   · 1 a

Daniely Pimenta
Parabéns a atual administração!!!
E tenho certeza que vai melhorar a cada dia mais 

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Fernandes Rodrigues
Parabéns para Virginópolis

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Maria Da Gloria Lima Diniz
Flaviana Ferreira

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Nilma Oliveira
Parabéns a todas a equipe da saúde que Deus abençoe
vcs pelo belo trabalho administrativo.

Curtir Responder

 ·   · 1 a

João Paulo Lima
Já era tempo de mudar né .aquela antiga ninguém
merece passar uma noite la

1
Curtir Responder

0
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 ·   · 1 a

Maria De Lourdes Sequeira Lourdes
Parabéns que deus abençoa

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Maria Aparecida Pinheiro
Sr. Raimundo, vc brilhou!

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Carlos Pinho
Isso e muito bom mas a cidade esta crescendo sera que
esses politicos nao deran conta que o rezervatorio de
agua tambem precisa crescer ou melhor fazer outro

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Maria Lucimira
Parabéns  meu amigo, precisamos de você. Deus
abençoe  e de proteção. Você brilhou, vai permanecer
brilhando.

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Jack Souza
Que benção. Cada dia melho

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Ismar Oliveira
Parabéns

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Maria Melo
Danilo

Curtir Responder

1 resposta

 ·   · 1 a

Dalyson Oliveira
Parabéns todos da equipe de saúde, e todos da equipe
de administração 

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Cidinha Pereira
Eu fui lá e a conheci gente boa sempre sorrindo uma
ótima escolha para os pacientes de vgp Parabéns Sr
Raimundo

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Nandinha Silva
Show que maravilhaaaaaa gloriaaaaaa parabéns pra
virginopolis

Curtir Responder

Lilia Perpetuo
Virginópolis precisa disso,crescer andar pra frente,ser
notado... parabéns Senhor Raimundo 

1

0
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 ·   · 1 a
1

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Ladiceia Salema
parabéns a administração e equipe

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Renata Sady
Parabéns a administração!

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Luiz Claudio Passos
Neusa Teresinha Passos Tenório

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Aparecida Ferreira
Parabéns toda equipe da saúde de virginopolis que Deus
abençoe vcs por tudo

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Daniely Pimenta
Bianca Oliveira

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Otacilio Do Carmo Costa
Isto é bom 1

Curtir Responder

1 resposta

 ·   · 1 a

Angela Paiva
Parabéns, Prefeitura de Virginopólis!

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Vanessa Almeida
Extremamente gentil a administradora, casa muito
agradável e de fácil acesso. Parabéns! 

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Roberto Pinho
Parabéns Senhor Raimundo pela preocupação do povo
virginópolitano.

1
Curtir Responder

 ·   · 1 a

Daniel Marques
Parabéns!!! Outras cidades podem copiar o empenho e
humildade dos dirigentes de nossa cidade e
proporcionar melhor acolhida a quem precisa. Deus
recompensa todos.

Curtir Responder

Cleudes Coelho
Parabéns Sr Raimundo ! Parabéns Sansão ! Enfrentar
estrada para fazer tratamento não é fácil. Que Deus

0
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 ·   · 1 a

p Q
abençoe quem precisa deste apoio e à todos da equipe
que não medem esforços ! 

Curtir Responder

 ·   · 1 a · Editado

Luiz Claudio Passos
Está é uma coisa de extrema importância para qualquer
cidade do interior. É acolhimento! É cidadania! Parabéns
Virginópolis! Para prefeito Sr Raimundo Hilário.
Parabéns equipe da Saúde!

1
Curtir Responder

 ·   · 1 a

Sabrina Rodrigues Barbosa
Realmente Fernanda é um doce de pessoa

1
Curtir Responder

 ·   · 1 a

Das Dores Figueiredo
Parabéns a todas a equipe da saúde que Deus abençoe
vcs todos por tudo

2
Curtir Responder

 ·   · 1 a

Celio Roberto
Parabéns a todos da equipe de saúde que Deus abençoe
o trabalho administrativo e que continue assim

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Edvania Figueiredo
Meus parabéns a todos vcs,eu só tenho que agradecer
por tudo que tenha feito por mim.

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Adenícia Pinto
Parabéns. era isso que os pacientes de Virginopolis
estava precisando .porque eu posso falar que estive na
outra casa de apoio os pacientes comia uma comida
ruim .e não tinha um pouco de atenção dos donos da
casa de apoio .isso falo porque eu fui pra … Ver mais

1
Curtir Responder

 ·   · 1 a

Leonice Arantes
1

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Silvio Aparecido
Parabéns a todos que se empenham em prol da saúde

Curtir Responder

 ·   · 1 a

Daniely Pimenta
Meire Alexandre Pollyana Alexandre Marlon Alexandre

1
Curtir Responder

1 resposta
0

  12



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.126.073/0002-33 DUNS®: 920940648
Razão Social: FERNANDA SOARES PRATES 08718999654
Nome Fantasia: POUSADA LUA BELA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/06/2021
FGTS 09/01/2021
Trabalhista Validade: 11/06/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/03/2021
Receita Municipal Validade: 09/01/2021

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/12/2020 11:04 de
CPF: 087.189.996-54      Nome: FERNANDA SOARES PRATES
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Família desabrigada denuncia que
criança foi assediada sexualmente dentro de
pousada em BH
Moradores do Jardim Alvorada estão em uma hospedagem da capital. Na noite
passada, menino de 10 anos pediu ajuda após ser abordado por um homem
seminu que queria levá-lo para um quarto. PM foi chamada, mas ele fugiu

CS Cristiane Silva (https://www.em.com.br/busca?autor=Cristiane Silva)

Larissa Ricci (https://www.em.com.br/busca?autor=Larissa Ricci)

postado em 28/01/2020 12:16 / atualizado em 28/01/2020 16:37

Muitos moradores do Jardim Alvorada deixaram suas casas após o desabamento de
um imóvel. No local, morreram mãe e três filhos pequenos

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 26/01/2020)
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Além de conviver com a incerteza de quando voltar para casa em função do risco de
desabamento provocado pelas chuvas em áreas de risco na capital, uma família ainda
passou por um grande susto na noite dessa segunda-feira em um abrigo. Segundo
uma mulher, o filho dela, de apenas 10 anos, foi vítima de assédio sexual de um
homem que estava no local e fugiu. 

O caso foi relatado ao Estado de Minas nesta manhã pela mãe da vítima, que mora
no Bairro Jardim Alvorada, Região da Pampulha. Ela pediu para não ser identificada
para proteger a criança. A comunidade foi uma das mais atingidas pela chuva intensa
na cidade no último fim de semana. Lá, quatro pessoas morreram em um
deslizamento de terra. 

A família da mulher ouvida pela reportagem foi levada para uma hospedagem na
Região Leste de Belo Horizonte pouco depois das mortes no bairro. Segundo ela, o
local teria sido alugado pela prefeitura para abrigar pessoas que tiveram que sair de
casa por segurança, mas também recebe pessoas que vêm do interior em busca de
atendimento médico, entre outras. 

“Ontem fui pegar umas doações lá embaixo. Meu filho estava brincando no corredor
e o cara o chamou, 'vem cá'. Quando ele entrou, ele estava pelado e o cara falou 'você
vai ficar comigo'. Meu filho saiu correndo, gritando. Os meninos tentaram bater nele
(suspeito). A moça da pousada o segurou, mas ele fugiu. Os portões ficam abertos.
Deixou a cueca na escada”, contou a mulher ao EM nesta terça-feira. 

A família registrou um boletim de ocorrência na noite passada. Segundo a Polícia
Militar (PM), consta no documento que a mãe soube do caso por meio da irmã e do
cunhado. O menino procurou a tia dizendo que o homem o chamou para entrar em
um quarto. Ele confirmou aos policiais que disse isso, e que o homem estava de
cueca. A tia da criança disse aos policiais que foi até ele tirar satisfações, mas ele não
conseguia se explicar. Então, ela chamou o companheiro. Foi quando o suspeito saiu
correndo. 

Segundo a PM, uma outra pessoa que está abrigada na hospedagem disse que o
homem estava no local desde a semana passada, usou drogas lá e seria morador de
rua. A representante do local confirmou que tomou conhecimento do caso, mas não
sabem quem é o homem. Ela disse que as pessoas que entram na unidade são
cadastradas na portaria e que o imóvel possui câmeras, mas só o gerente tem acesso
às imagens. 
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A mãe teme que o homem volte à hospedagem. “Ele saiu, mas a gente não sabe se
ele pode voltar... Pode entrar qualquer pessoa... Eu creio que ele está inscrito. E se ele
está inscrito lá, ele pode voltar”, disse a mulher. “Fizemos boletim de ocorrência
estamos esperando a foto para levar para a Polícia Militar. Só que até para ir levar
para a polícia a gente não tem dinheiro. Estamos totalmente isolados”, lamentou.  

A Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao
Adolescente será a responsável pelas investigações e realiza as primeiras diligências. 

A Prefeitura se pronunciou sobre o caso por meio de nota, informando que a
hospedagem foi a medida mais segura encontrada no momento para retirar as
famílias das áreas de risco e que, no caso da família que fez a denúncia, foi ofertada
a opção de transferência para outra pousada, além de atendimento psicossocial. No
entanto, a reportagem voltou a entrar em contato com os denunciantes pouco depois
do meio-dia e, tanto a tia quanto a mãe da criança negaram ter sido procuradas pela
prefeitura desde ontem. Leia na íntegra a nota da PBH: 

"A hospedagem é uma medida provisória e excepcional para salvar as vidas das
pessoas que precisaram deixar emergencialmente as suas casas que estão em risco
devido às chuvas.  A Prefeitura de Belo Horizonte fez essa opção por considerar que é
a medida mais protetiva possível para o momento, evitando a instalação de abrigos
em locais que não estão preparados para essa finalidade, como ginásios ou escolas.
Apenas as famílias atingidas e que optaram pelo acolhimento foram levadas para as
pousadas.

Imediatamente após a suposta tentativa de violação, técnicos sociais presentes no
local realizaram uma rápida intervenção para garantir a apuração dos fatos, na
orientação à  família e acionamento dos agentes de segurança. Buscando garantir a
segurança da família, foi ofertada a transferência para outra pousada, além de
atendimento psicossocial e orientação jurídica. A Guarda Municipal irá intensificar a
presença no local e o controle de entrada de pessoas também será reforçado (uso de
pulseiras). Estão sendo planejadas ações de convivência e socioeducação para as
famílias que permanecem acolhidas e também a criação de assembleias diárias para
informações, e mediação de conflitos." 

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

DIGITE SEU E-MAIL
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