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INSCRIÇÕES PARA PRODUÇÃO ASSOCIADA AO 
TURISMO TERMINAM DIA 26 DE MAIO

A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de 
Turismo encerrará no próximo dia 26 de maio as 
inscrições aos interessados em participar da Produção 
Associada ao Turismo. Para participar do projeto os 
empreendedores devem residir em Extrema e ter uma 
produção artesanal, industrial ou agropecuária que 
detenha atributos naturais ou culturais de Extrema ou 
do Sul de Minas Gerais.

Como parte do trabalho de avaliação, o Chefe de 
Divisão de Qualificação e Comunicação, Ivo Leme, 
esteve no último sábado, 13, visitando alguns dos 
mais de 30 inscritos até o momento. Receberam a 
visita as artesãs da Crearte e do Projeto Sala de Visita, 
os artistas do Ateliê Extrema Azul e Verde, além de 
alguns produtores rurais inscritos da Rota das Águas. 
Segundo Ivo, até o final do mês todos os inscritos 
deverão receber a visita: “A Secretaria de Turismo está 
dedicada a essa nova edição da Produção Associada ao 
Turismo de Extrema e esperamos com isso fortalecer 
ainda mais a rede produtores, reunindo o melhor de 

cada segmento para compor o novo catálogo que deve 
ser lançado no segundo semestre. O catálogo é uma 
consequência desse trabalho, mas acima de tudo esse 
projeto tem como objetivo formatar novos produtos 
e roteiros turísticos, além de inserir a produção local 
como componente de atratividade turística incluindo 
os pequenos negócios na economia do Turismo 
Criativo do município, que tem por base a criação de 
experiências que buscam uma participação ativa e o 
envolvimento do consumidor na sua produção “, define.

Os interessados devem contatar a Secretaria de 
Turismo para preenchimento da ficha de Intenção 
de Visita que deverá ser solicitada pelo e-mail 
qualificacaotur@extrema.mg.gov.br ou comparecer 
pessoalmente na Casa de Cultura, na Praça Presidente 
Vargas nº 100, Divisão de Qualificação da Secretaria 
de Turismo. Horário de atendimento das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. A “Produção Associada ao Turismo 
de Extrema” está em exposição no CIT(Centro de 
Informação Turística) até o dia 22 de maio e a versão on 
line do catálogo 2016 pode ser acessada no endereço: 
www.extrematur.com.br/producao-associada-ao-
turismo
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ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 55/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 06/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Aviso de Licitação na modalidade Pregão 
Presencial. Edital nº 06/2017. Processo Licitatório nº 
55/2017. Objeto:Aquisição de itens de informática, 
tipo menor preço por item. Data: 31 de maio de 2017, 
às 09 horas. Local: Câmara Municipal de Extrema. 
Obtenção do edital na íntegra e todas as informações: 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626. Ponte 
Nova. Extrema (MG). Telefone: (35) 3435 2623. 
E-mail:licitacaoextrema@yahoo.com.br e também no 
site www.camaraextrema.mg.gov.brAssina: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal 
de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 56/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 07/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Aviso de Licitação na modalidade Pregão 
Presencial. Edital nº 07/2017. Processo Licitatório 
nº 56/2017. Objeto:Contratação exclusiva de 
microempresa, EPP ou equiparadas para fornecimento 
de: bancos, capa para banco, cintos de segurança, 
cortina, tomadas, sobre tapetes, predisposição fita 
led, serviços de montagem, pelo menor preço global. 
Data: 31 de maio de 2017, às 14 horas. Local: Câmara 
Municipal de Extrema. Obtenção do edital na íntegra e 
todas as informações: Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1626. Ponte Nova. Extrema (MG). Telefone: (35) 
3435 2623. E-mail:licitacaoextrema@yahoo.com.br e 
também no site www.camaraextrema.mg.gov.brAssina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da Câmara 
Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 58/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 20/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. Processo 
Licitatório nº 58/2017. Inexigibilidade nº 20/2017. 
Objeto: Contratação de três inscrições específicas 
para participação no X Congresso Mineiro de Direito 
Administrativo, promovido pelo IMDA – Instituto 
Mineiro de Direito Administrativo, nos dias 29, 30 e 
31 de maio de 2017, na cidade de Belo Horizonte, MG. 
Valor unitário de R$ 990,00 (novecentos e noventa 
reais). Ratifica-se em cumprimento ao Artigo 26 da Lei 
8.666/93 para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos a contratação deste objeto por inexigibilidade. 
Essa contratação é conveniente à administração que 
adota, na íntegra, o parecer jurídico anexo nos autos. 
O processo encontra-se com vistas franqueadas aos 
interessados. Assina: Edvaldo de Souza Santos Junior, 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 59/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 21/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. Processo 
Licitatório nº 59/2017. Inexigibilidade nº 21/2017. 
Objeto: Contratação de duas inscrições específicas 
para participação no X Congresso Mineiro de Direito 
Administrativo, promovido pelo IMDA – Instituto 
Mineiro de Direito Administrativo, nos dias 29, 30 e 
31 de maio de 2017, na cidade de Belo Horizonte, MG. 
Valor unitário de R$ 990,00 (novecentos e noventa 
reais). Ratifica-se em cumprimento ao Artigo 26 da Lei 
8.666/93 para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos a contratação deste objeto por inexigibilidade. 
Essa contratação é conveniente à administração que 
adota, na íntegra, o parecer jurídico anexo nos autos. 
O processo encontra-se com vistas franqueadas aos 
interessados. Assina: Edvaldo de Souza Santos Junior, 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 63/2016 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 07/2016: Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de Termo Aditivo. Quarto Termo 
Aditivo de Supressão. Processo Nº 63/2016. Pregão 
Presencial Nº 07/2016. Objeto: Plano de Assistência 
à saúde coletivo empresarial – Unimed Sul Mineira. 
Finalidade: Supressão de 01 titular e quatro 
dependentes. Valor global da supressão: R$ 7.279,00 
(sete mil duzentos e setenta e nove reais). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante e Dr. 
Luciano Martins Riêra pela Contratada.

Portaria Nº 51/2017
De 16 de Maio de 2017.

“Convoca Reunião Extraordinária”.

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,

Resolve:
Art. 1º - Convocar os Srs. Vereadores para a 7ª Reunião 
Extraordinária que se realizará no dia 18 de maio de 
2017, às 12h00min.

Art. 2º - Comunica aos Srs. Vereadores e a população 
em geral que a pauta da 7ª Reunião Extraordinária 
versará sobre as seguintes matérias:

I - Projeto de Lei nº2432, processo nº100/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a destinar apoio financeiro em prol 
do Grupo da Melhor Idade Renascer de Extrema e dá 
outras providências”
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II - Projeto de Lei nº2433, processo nº101/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a destinar apoio financeiro em prol 
da Comunidade Terapêutica Resgate para Cristo e dá 
outras providências”.

III - Projeto de Lei nº2435, processo nº103/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a cooperar com a realização de 
evento pela Escola Estadual Alfredo Olivotti e dá outras 
providências”.

IV - Projeto de Lei nº2438, processo nº106/17: 
“Autoriza o Poder Executivo a destinar apoio financeiro 
aos atletas que especifica e dá outras providências”.

V - Projeto de Lei nº2439, processo nº107/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a custear Palestra e dá outras 
providências.”

VI - Projeto de Resolução nº78, processo nº108/17: 
“Altera a resolução 147/2011 e dá outras providências”

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

ORDEM DO DIA DA SÉTIMA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DO PRIMEIRO PERÍODO, DA 
LEGISLATURA 2017/2020.
18 DE MAIO DE 2017, ÀS 12H00.

1. Conhecimento dos Projeto de Lei nºs 2432, 2433, 
2435, 2438 e 2439 e Projeto de Resolução nº78;
2. Uso da Tribuna na Ordem do Dia;
3. Orientação Partidária:
a. Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB): 
vereador Sebastião Roberto de Cunto;
b. Partido Socialista Brasileiro (PSB): vereador Rafael 
Silva de Souza Lima;
c. Partido Democrático Trabalhista (PDT): vereador 
Rene Cursino.
4. Primeira discussão e votação:
a. Projeto de Lei nº2432, processo nº100/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a destinar apoio financeiro em prol 
do Grupo da Melhor Idade Renascer de Extrema e dá 
outras providências”
b. Projeto de Lei nº2433, processo nº101/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a destinar apoio financeiro em prol 
da Comunidade Terapêutica Resgate para Cristo e dá 
outras providências”.
c. Projeto de Lei nº2435, processo nº103/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a cooperar com a realização de 
evento pela Escola Estadual Alfredo Olivotti e dá outras 

providências”.
d. Projeto de Lei nº2438, processo nº106/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a destinar apoio financeiro aos 
atletas que especifica e dá outras providências”.
e. Projeto de Lei nº2439, processo nº107/17: “Autoriza 
o Poder Executivo a custear Palestra e dá outras 
providências.”
f. Projeto de Resolução nº78, processo nº108/17: 
“Altera a resolução 147/2011 e dá outras providências”

Secretaria da Câmara, 16 de maio de 2017.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMA – MG - PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 
003/2017: O Instituto de Previdência do Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público que fará 
realizar às 15:00 horas do dia  31/05/2017, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório 
nº 003/2017, pregão presencial nº 002/2017, para 
contratação de empresa especializada para realização 
de censo previdenciário para aprimoramento da 
Gestão Previdenciária de dados cadastrais, funcionais 
e financeiros dos servidores públicos municipais 
ativos, inativos, pensionistas e dependentes, 
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – 
RPPS do município de Extrema-MG, a fim de atender 
às necessidades de execução dos serviços da 
Unidade Gestora – PREVEXTREMA, em atendimento 
à legislação Federal e Municipal que trata de 
Regime Próprio de Previdência Social, devidamente 
relacionado e especificado neste Termo de Referência, 
compreendendo: Censo Previdenciário com 
digitalização e armazenamento dos dados cadastrais, 
funcionais  e financeiros dos servidores efetivos 
ativos, inativos, pensionistas e dependentes para a 
construção de um banco de dados para o Cadastro 
Nacional de Informações Sociais de Regime Próprio 
de Previdência Social – CNIS-RPPS; para o Sistema 
Previdenciário de Gestão de Regimes Públicos de 
Previdência Social – SIPREV/Gestão; e para o Sistema 
de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social 
utilizado pelo RPPS; Assim como para os estudos 
relativos ao equilíbrio financeiro e atuarial e elaboração 
estudo do perfil dos segurados inativos com confecção 
de relatório estatístico. Os editais estão à disposição 
dos interessados no local acima mencionado. Maiores 
informações pelo e-mail: prevadm@extrema.m.gov.br  
ou pelo telefone (035) 3435 – 6266. Extrema, 17 de 
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maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 074/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
o resultado do Processo Licitatório nº 074/2017, 
Concorrência Pública nº 005/2017, referente à 
Permissão de uso de espaço público para exploração 
comercial de um espaço localizado no piso superior do 
quiosque localizado no Parque Municipal de Eventos. 
Levando em consideração a Ata do dia 08/05/2017, 
Adjudico e homologo a empresa Rafael Guedes 
Atividades Física Ltda ME., vencedora do presente 
licitatório. Maiores informações, através do e-mail: 
decol@extrema.mg.gov.br ou pelo telefone (035) 
3435–4504, das 13:00 às 17:00 horas. Extrema, 16 de 
maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 083/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 29/05/2017, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
083/2017, pregão presencial nº 052/2017, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços 
de simples reconhcimento de solo (sondagem a 
percussão). Mais informações pelo endereço eletrônico 
http://extrema.mg.gov.br/licitacoes. Extrema, 15 de 
maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 091/2017 – TERMO 
DE HOMOLGAÇÃO. O Município de Extrema, através 
do Pregoeiro, torna público o resultado do Processo 
Licitatório nº 091/2017, Pregão Presencial nº 
057/2017, referente o Registro de preços para eventual 
e futura aquisição de concreto usinado. Levando em 
consideração a Adjudicação do certame e a Ata do dia 
15/05/2017, declaro e homologo as empresas INOVA 
CONCRETOS LTDA e JOFEGE CONCRETO LTDA. 
vencedoras do presente processo licitatório. Maiores 
informações, através do e-mail: decol@extrema.
mg.gov.br ou pelo telefone (035) 3435–4504, das 
13:00 às 17:00 horas. Extrema, 17 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 096/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 25/05/2017, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
096/2017, pregão presencial nº 061/2017, objetivando 
o registro de preços para Contratação de empresa 

para prestação de serviços de Sonorização. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes.Extrema 10 de 
maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2017 - A Prefeitura 
Municipal de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação à AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO STREPTOQUINASE da empresa CMI 
HOSPITALAR S.A, pelo prazo de 12 meses e pelo valor 
global de R$ 11.685,00 (onze mil seiscentos e oitenta 
e cinco reais), de acordo com o art.24, inciso V, da Lei 
8.666/93, dispensa licitatória nº 008/2017. Extrema, 
16 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2017 - A Prefeitura 
Municipal de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitações, torna público que considerou dispensável 
de licitação à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA EVENTOS E 
PROJETO da empresa COMÉRCIO DE MERCADORIAS 
DANTAS LTDA ME, pelo valor global de R$ 7.699,70 
(Sete mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta 
centavos), de acordo com o art.24, inciso V, da Lei 
8.666/93, dispensa licitatória nº 009/2017. Extrema, 
17 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 105/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 01/06/2017, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1.624, B. Ponte Nova, a habilitação para o processo 
licitatório nº 095/2017, pregão presencial nº 
066/2017, objetivando a AQUISIÇÃO E REFORMA DE 
CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS. Mais informações pelo 
endereço eletrônico http://www.extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 18 de maio de 
2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000043: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, 
torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) 
de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 043/2017: Contrato/Ata de Registro nº 
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000074/2017; contratado (a): João Carlos Regazzo-
Me; objeto: exploração onerosa de uso de espaço 
público para instalação de praça de alimentação; 
modalidade: concorrência pública; valor global: R$: 
225.010,00; data das assinaturas: 12/05/2017; 
prazo de vigência: 2 (dois) meses; Contrato/Ata de 
Registro nº 000075/2017; contratado (a): Veronica 
dos Santos Deghi; objeto: exploração onerosa de uso 
de espaço publico para estacionamento; modalidade: 
concorrência pública; valor global: R$: 20.100,00; data 
das assinaturas: 12/05/2017; prazo de vigência: 2 (dois) 
meses; Extrema, 12 de maio de 2017. João Batista da 
Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/00049: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna 
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de  registro(s) 
de preços celebrado(s) no processo licitatório N° 
049/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000078/2017; 
contratado (a): Moises Crescente 041567786-65 
‘’Radix Aventura’; objeto: permissão onerosa de uso de 
espaço público destinado a realizar o atendimento aos 
visitantes e turistas, operacionalizar a prática de rafting, 
tirolesa, slackline, bóia cross, parede de escalada e 
satandup nas dependências do parque; modalidade: 
Concorrência Pública; valor global: R$: 24.480,00; data 
das assinaturas: 15/05/2017; prazo de vigência: 48 
(quarenta e oito) meses; Extrema, 15 de maio de 2017. 
João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000066: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, 
torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) 
de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 066/2017: Contrato/Ata de Registro nº 
000082/2017; contratado (a): Projinste Construções 
Ltda-Epp; objeto: credenciamento para prestação de 
serviços de manutenção e reparos relacionados à área 
da construção civil, preventiva e corretiva em prédios 
públicos municipais; modalidade: inexigibilidade; 
valor global: R$: 199.650,00; data das assinaturas: 
16/05/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 16 de maio de 2017. João Batista da Silva – 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 

celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000069: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, 
torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) 
de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 069/2017: Contrato/Ata de Registro nº 
000077/2017; contratado (a): Industria Tecnica Hilario 
Ltda; objeto: contratação de empresa para realização 
de serviços de manutenção de máquina de pintura de 
vias; modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
25.999,92; data das assinaturas: 15/05/2017; prazo 
de vigência: 30 (trinta) meses; Extrema, 15 de maio de 
2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000076: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna 
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de  registro(s) 
de preços celebrado(s) no processo licitatório N° 
076/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000132/2017; 
contratado (a): R. Gonçalves Suprimentos Médico 
Ltda; objeto: registro de preços para aquisição de 
trocarter para cirurgias; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 19.800,00; data das assinaturas: 
09/05/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 09 de maio de 2017. João Batista da Silva – 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000079: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna 
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de  registro(s) 
de preços celebrado(s) no processo licitatório N° 
079/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000081/2017; 
contratado (a): Movimento Oficina Cultural ‘’Movimento 
Cia de Teatro; objeto: prestação de serviços para 
realização de oficina de teatro e orientação artística; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
16.000,00; data das assinaturas: 16/04/2017; prazo 
de vigência: 8 (oito) meses; Extrema, 16 de maio de 
2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000099: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, 
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torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) 
de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 099/2017: Contrato/Ata de Registro nº 
000079/2017; contratado (a): Bisulinha Participações 
e Entretenimento Ltda; objeto: contratação de 
empresa para apresentação de show artístico musical 
no 7° Extrema Moto Fest; modalidade: inexigibilidade; 
valor global: R$: 36.500,00; data das assinaturas: 
15/05/2017; prazo de vigência: 5 (cinco) meses; 
Extrema, 15 de maio de 2017. João Batista da Silva – 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000100: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna 
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de  registro(s) 
de preços celebrado(s) no processo licitatório N° 
100/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000080/2017; 
contratado (a): Movimento Oficina Cultural ‘’Movimento 
Cia de Teatro’’; objeto: contratação de grupos teatrais 
para a 14° mostra de teatro que se realizará de 16 
a 21 de julho de 2017 na cidade de Extrema-M.G; 
modalidade: inexigibilidade; valor global: R$: 71.434,00; 
data das assinaturas: 16/05/2017; prazo de vigência: 
3 (três) meses; Extrema, 16 de maio de 2017. João 
Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos celebrados dentro do 
processo licitatório n° 2015/000127: O Município de 
Extrema, Estado de Minas Gerais, nos termos da Lei 
Federal 8.666/93, 10.520/2002 e suas posteriores 
alterações, torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) 
e ata(s) de  registro(s) de preços celebrado(s) no 
processo licitatório N° 127/2015: Contrato/Ata de 
Registro nº 000012/2017; contratado (a): Clinica 
Médica Willian Heitor Ltda; objeto: credenciamento 
ara prestação dos serviços de saúde; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 600.000,00; data das 
assinaturas: 02/01/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Contrato/Ata de Registro nº 000013/2017; 
contratado (a): Rosan & Vieira Serviços médicos Ltda; 
objeto: credenciamento ara prestação dos serviços 
de saúde; modalidade: inexigibilidade; valor global: 
R$: 600.000,00; data das assinaturas: 04/01/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Contrato/Ata de 
Registro nº 000014/2017; contratado (a): Oftalmed 
Serviços Médicos Ltda-Epp; objeto: credenciamento 
ara prestação dos serviços de saúde; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 600.000,00; data das 
assinaturas: 09/01/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 31 de Janeiro de 2017. João Batista 

da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2016/000223: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, 
torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) 
de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 223/2017: Contrato/Ata de Registro 
nº 000119/2017; contratado (a): Lembra de Mim 
Materiais para Construção Ltda-Epp; objeto: registro 
de preços para contratação de empresa para aquisição 
de materiais elétricos para manutenção de prédios 
públicos; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 6.810,00; data das assinaturas: 04/04/2017; 
prazo de vigência: 7 (sete) meses; Contrato/Ata de 
Registro nº 000120/2017; contratado (a): Gabriela 
Materiais para Construção Ltda; objeto: registro de 
preços para contratação de empresa para aquisição 
de materiais elétricos para manutenção de prédios 
públicos; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 3.500,00; data das assinaturas: 04/04/2017; 
prazo de vigência: 7 (sete) meses;Extrema, 04 de abril 
de 2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2016/000256: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna 
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de  registro(s) 
de preços celebrado(s) no processo licitatório N° 
256/2016: Contrato/Ata de Registro nº 000083/2017; 
contratado (a): Concryel Pavimentação Industria e 
Comercio Ltda-Epp; objeto: contratação de empresa 
para execução de obras de pavimentação (sem 
fornecimento de materiais) incluso o fornecimento 
de equipamentos para execução dos serviços; 
modalidade: concorrência Pública; valor global: R$: 
1.362.712,93; data das assinaturas: 17/06/2017; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 17 de maio de 
2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

FIM

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Contratos
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