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ESF VILA ESPERANÇA REALIZA AÇÃO NA 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ORSI 

A equipe de Saúde da Família da Vila Esperança 
realiza visitas periódicas e permanentes na Escola 
Municipal João Orsi para avaliar as condições 
de saúde dos alunos e proporcionar a primeira 
consulta médica e consulta de enfermagem com 
o exame físico, avaliação antropométrica e avaliar 
as queixas dos alunos.

Também são realizadas orientações sobre 
sexualidade, avaliação nutricional, avaliação 
oftalmológica, atualização e controle vacinal, 
prevenção e redução do consumo de álcool e 
drogas.

Para a equipe de saúde a escola é um importante 
espaço para o desenvolvimento de um programa 
de educação para saúde entre crianças e 
adolescentes.

PREFEITURA PROMOVE AÇÃO PARA 
INCENTIVAR A DOAÇÃO DE SANGUE

No último dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador 
de Sangue, a Secretaria de Saúde promoveu 
campanha na praça, com intuito de divulgar a 
importância da doação de sangue, informar e tirar 
dúvidas da população e conseguir doadores para 
abastecer o banco de sangue da Hemominas de 
Pouso Alegre, que é o que atende Extrema.

Segundo os organizadores o estoque de sangue 
da Fundação Hemominas está crítico e precisa 
de doadores urgentemente para ajudar a salvar 
vidas. Os voluntários podem comparecer na 
Secretaria de Saúde ou ligar para o fone 3435-
5720 e se cadastrar para ser Doador. Para mais 
informações sobre o Hemominas, acesse: http://
www.hemominas.mg.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 63/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 08/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Extrato de revogação. Processo 
Nº 63/2017. Pregão Presencial Nº 08/2017. 
Objeto: Contratação de microempresa, EPP ou 
equiparadas para fornecimento de cobertura de 
sombrite e toldo. Finalidade: Revogação. Motivo: 
Licitação deserta. Data da revogação: 26 de junho 
de 2017. O processo encontra-se com vistas 
franqueadas aos interessados. Assina: Edvaldo 
de Souza Santos Junior, presidente da Câmara 
Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 66/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 11/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Extrato de revogação. Processo 
Licitatório nº 66/2017. Pregão Presencial nº 
11/2017. Objeto: Contratação de microempresas 
- ME, empresa de pequeno porte – EPP ou 
equiparadas para fornecimento de uniformes. 
Finalidade: Revogação. Motivo: Licitação deserta. 
Data da revogação: 26 de junho de 2017. O 
processo encontra-se com vistas franqueadas 
aos interessados. Assina: Edvaldo de Souza 
Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal de 
Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 67/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 12/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de revogação. Processo Licitatório 
nº 67/2017. Pregão Presencial nº 12/2017. Objeto: 
Contratação de microempresas - ME, empresa 
de pequeno porte – EPP ou equiparadas para 
fornecimento de 380 (trezentos e oitenta) kg de 
maçã tipo gala. Finalidade: Revogação. Motivo: 
Licitação deserta. Data da revogação: 26 de junho 
de 2017. O processo encontra-se com vistas 
franqueadas aos interessados. Assina: Edvaldo 
de Souza Santos Junior, Presidente da Câmara 
Municipal de Extrema.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL: Licitação. Aviso Pregão Presencial. 
PRC 77/2017. Pregão Presencial 16/2017. 
Objeto: Aquisição de uniformes sob medida. Data 
12/07/17, às 10 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
Publique-se, ao fim arquive-se.
Extrema, 28 de junho de 2017.
Edvaldo de Souza Santos Junior
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
-  PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 105/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público que revogou o processo licitatório 
nº 105/2017, pregão presencial nº 066/2017, 
objetivando a Aquisição e reforma de Caçambas 
Estacionarias. Maiores informações pelo site: 
www.extrema.mg.gov.br/imprensa oficial. Extrema, 
20 de junho de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 110/2017 – TERMO 
DE HOMOLGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 110/2017, Pregão 
Presencial nº 070/2017, referente o Registro de 
preços para eventual e futura contratação de 
empresa para prestação de serviços de chaveiro. 
Levando em consideração a Adjudicação do dia 
23/06/2017, declaro e homologo a empresa 
SNK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 
03.868.690/0001-93 vencedora do presente 
processo licitatório. Maiores informações, através 
do e-mail: compraspme@extrema.mg.gov.br ou 
pelo telefone (035) 3435–4635, das 08:00 às 
12:00 horas. Extrema, 23 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 127/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que republicou por motivo de licitação 
deserta a abertura para às 15:00 horas do dia  
19/07/2017, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 127/2017, pregão 
presencial nº 080/2017, objetivando o registro 
de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ACESSO A TREINAMENTO 
EXECUTIVO. Maiores informações pelo 
endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes.Extrema 28 de junho de 
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2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 128/2017 – TERMO 
DE HOMOLGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 128/2017, Pregão 
Presencial nº 081/2017, referente ao REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS 
DE IDENTIFICAÇÃO. Levando em consideração a 
Adjudicação do certame e a Ata do dia 22/06/2017, 
declaro e homologo a empresa CAMPTÉCNICA 
COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO - ME, CNPJ: 
65.664.955/0001-99, vencedora do presente 
processo licitatório. Maiores informações, através 
do e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.br. Extrema, 
23 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 129/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 129/2017, Pregão 
Presencial nº 082/2017, referente o Registro 
de preços para eventual e futura aquisição de 
luminárias de LED. Levando em consideração 
a Adjudicação do certame e a Ata do dia 
26/06/2017, declaro e homologo as empresas O. 
DO LAGO OLIVEIRA - GALVANIZAÇÃO - ME., CNPJ: 
25.138.809/0001-05, e UNICOBA ENERGIA S.A, 
CNPJ: 23.650.282/0001-78, 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, 26 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 130/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público que ANULOU o processo licitatório 
nº 130/2017, pregão presencial nº 083/2017, 
objetivando o registro de preços para a SELEÇÃO 
DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, 
GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIDMENTO 
DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES 
ELETRÔNICOS OU DE TECNOLOGIA COMPATÍVEL 
EQUIPADOS COM CHIP DE SEGURANÇA. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/executivo/.
Extrema 23 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 131/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 131/2017, Pregão 
Presencial nº 084/2017, referente a contratação 
de empresa para fornecimento de sistema de 
ensino com fornecimento de material didático 
para alunos e professores, assessoria pedagógica 
e portal interativo na internet. Levando em 
consideração a Adjudicação do certame e a 
Ata do dia 27/06/2017, declaro e homologo a 
empresa EDITORA GRÁFICA OPET LTDA, CNPJ: 
72.314.776/0001-97 vencedora 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, 27 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 138/2017 - 
INEXIGIBILIDADE 018/2017 – CREDENCIAMENTO 
004/2017 - EDITAL 109/2017. O Município de 
Extrema, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas por Lei, comunica aos interessados que 
estará procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO e 
apresentação de documentos, a partir de 26 de 
junho de 2017, no horário das 8:00 às 12:00 horas, 
na sala de licitações, situada na Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1.624 – Bairro Ponte Nova, 
Extrema – MG, para fins de CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MARCENARIA. Os editais estão à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico: http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/executivo/
licitacoes. Extrema, 26 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 139/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
04/07/2017, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 139/2017, pregão 
presencial nº 088/2017, objetivando o registro de 
preços AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes.
Extrema ,22 de junho de 2017.

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 141/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 09:00 horas do dia  
06/07/2017, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 141/2017, pregão 
presencial nº 089/2017, objetivando o Registro 
de Preços para eventual e futura aquisição de 
prateleiras de ardósia polida instalada. Os editais 
estão à disposição dos interessados no local acima 
mencionado. Maiores informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/licitacoes/. 
Extrema, 23 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2017 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação à Contratação 
da empresa H Arquitetura e Interiores Ltda. ME. 
para realização dos serviços de consultoria para 
desenvolvimento de projeto arquitetonico e 
definição de layout nas instalações no prédio 
da Sede da Prefeitura do Municipio de Extrema, 
situado a Av Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1.624 – Ponte Nova – Paço Municipal “Benedito 
José de Toledo Filho – Jamanta”, pelo valor global 
de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), de 
acordo com o art.24, inciso II, da Lei 8.666/93, 
pelo processo licitatório nº 142/2017, dispensa 
licitatória nº 016/2017. Extrema, 22 de junho de 
2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 145/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público que fará realizar às 09:00 horas 
do dia 06/07/2017, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, 
a habilitação para o processo licitatório nº 
145/2017, pregão presencial nº 090/2017, 
objetivando o registro de preços AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS. Maiores informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.
br/imprensaoficial/licitacoes.Extrema 26 de junho 
de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 149/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 

público que fará realizar às 15:00 horas do dia  
11/07/2017, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 149/2017, pregão 
presencial nº 093/2017, objetivando o Registro 
de Preços para eventual e futura aquisição de 
materiais para cascalhamento e pavimentação de 
vias públicas. Os editais estão à disposição dos 
interessados no local acima mencionado. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes/. Extrema, 28 de 
junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, licitação 
objetivando a contratação de serviço técnico 
especializado, visando à operacionalização de 
concurso público para provimento de cargos 
efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal. Portanto, vimos por meio desta, 
solicitar de empresas habilitadas a realizarem 
concurso público, que apresentem orçamentos 
para definirmos o edital a ser publicado. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
decol@extrema.mg.gov.br ou pelo telefone (035) 
3435– 4504. Extrema, 28 de junho de 2017.

ERRATA: NA EDIÇÃO 12, O PROCESSO Nº 
135/2017 FOI PUBLICADO COMO NÚMERO 
134/2017 POR ENGANO, RETIFICAMOS ASSIM 
SUA PUBLICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EXTREMA – MG - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 135/2017 - A Prefeitura Municipal de Extrema, 
através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público que considerou dispensável de 
licitação à contratação da empresa Edneia Moura 
Marinho - ME, CNPJ 21.429.812/0001-27, para 
aquisição de material e equipamento de palco, 
pelo valor global de R$ 9.120,00 (nove mil, cento 
e vinte reais), de acordo com o art.24, inciso V, da 
Lei 8.666/93, dispensa licitatória nº 015/2017. 
Extrema, 20 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Contratos
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Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000102: 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° 102/2017: Contrato/Ata 
de Registro nº 000101/2017; contratado (a): CM 
Hospitalar S.A; objeto: contratação de empresa 
para aquisição do medicamento streptoquinase; 
modalidade: dispensa licitatória; valor global: R$: 
11.685,00; data das assinaturas: 29/06/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 29 
de junho 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° 
2017/000106: 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° 106/2017: Contrato/Ata de Registro 
nº 000159/2017; contratado (a): Extrema Paper 
Office Ltda; objeto: registro de preços para 
aquisição de material de limpeza, descartáveis 
e embalagens; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 71.910,66; data das assinaturas: 
23/06/2017; prazo de vigência: 6 (seis) meses; 
Contrato/Ata de Registro nº 000160/2017; 
contratado (a): Irineu Valentim Tonelotto Me; 
objeto: registro de preços para aquisição de 
material de limpeza, descartáveis e embalagens; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
289.013,51; data das assinaturas: 23/06/2017; 
prazo de vigência: 6 (seis) meses; Contrato/Ata 
de Registro nº 000161/2017; contratado (a): L&B 
Distribuidora Ltda-Me; objeto: registro de preços 
para aquisição de material de limpeza, descartáveis 
e embalagens; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 123.092,25; data das assinaturas: 
23/06/2017; prazo de vigência: 6 (seis) meses; 
Contrato/Ata de Registro nº 000162/2017; 
contratado (a): Lexpaper Comércio de materiais de 
Escritório Informática e Serviços Ltda-Epp; objeto: 
registro de preços para aquisição de material de 
limpeza, descartáveis e embalagens; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 4179.162,49; 

data das assinaturas: 23/06/2017; prazo de 
vigência: 6 (seis) meses; Contrato/Ata de Registro 
nº 000163/2017; contratado (a): Paulo José 
de Almeida Me; objeto: registro de preços para 
aquisição de material de limpeza, descartáveis e 
embalagens; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 139.676,45; data das assinaturas: 
23/06/2017; prazo de vigência: 6 (seis) meses; 
Contrato/Ata de Registro nº 000164/2017; 
contratado (a): Prosalen Comercial Ltda; objeto: 
registro de preços para aquisição de material de 
limpeza, descartáveis e embalagens; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 4.900,00; 
data das assinaturas: 23/06/2017; prazo de 
vigência: 6 (seis) meses; Contrato/Ata de Registro 
nº 000155/2017; contratado (a): Silvana Baiochi 
Gonçalves Epp; objeto: registro de preços para 
aquisição de material de limpeza, descartáveis e 
embalagens; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 189.069,50; data das assinaturas: 
23/06/2017; prazo de vigência: 6 (seis) meses; 
Extrema, 23 de junho 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° 
2017/000110: 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° 110/2017: Contrato/Ata de Registro 
nº 000167/2017; contratado (a): SNK Comércio 
e Serviços ltda me; objeto: registro de preços 
para contratação de empresa para prestação 
de serviços de chaveiro; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 217.134,00; data das 
assinaturas: 29/06/2017; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Extrema, 29 de junho 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° 
2017/000124: 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° 124/2017: Contrato/Ata de Registro 

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Contratos
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nº 000166/2017; contratado (a): Ricci Diários, 
Publicações e Agenciamento Ltda-Epp; objeto: 
registro de preços para contratação de empresa 
para publicação de editais, e outras matérias 
relacionadas a processos licitatórios em jornal 
de grande circulação no Estado de Minas Gerais; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
55.080,00; data das assinaturas: 23/06/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 23 
de junho 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° 
2017/000125: 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° 125/2017: Contrato/Ata de Registro 
nº 000100/2017; contratado (a): R.F. Costa 
Eventos Me; objeto: contratação de empresa 
para fornecimento de atrações para realização 
do festival de inverno 2017 (8° mostra de dança, 
17° extremamente caipira e 5° Jazz, Blues e 
Convidados); modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 53.000,00; data das assinaturas: 
22/06/2017; prazo de vigência: 45 (quarenta e 
cinco) dias; Extrema, 22 de junho 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° 
2017/000128: 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° 128/2017: Contrato/Ata de Registro 
nº 000168/2017; contratado (a): Camptecnica 
Comércio de relógios de Ponto Ltda-Me; objeto: 
registro de preços para aquisição de crachás de 
identificação; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 19.380,00; data das assinaturas: 
29/06/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 29 de junho de 2017. João Batista da 
Silva – Prefeito Municipal.

FIM
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