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SECRETARIA DE SAÚDE INICIA CAMPANHA 
CONTRA HANSENÍASE

A Secretaria de Saúde orienta a todos sobre a 
Hanseníase com palestras e orientações e em caso de 
suspeita da doença com manchas ou vermelhidões 
na pele procure a UBS do seu bairro. Na unidade do 
Pessegueiro, aconteceu uma palestra da equipe com os 
moradores alertando não só dos perigos da Hanseníase, 
mas também da Febre Amarela. A Hanseníase é uma 
doença crônica, transmissível, tem preferência pela pele 
e nervos periféricos, o que lhe confere alto poder de 
causar incapacidades e deformidades físicas, principais 
responsáveis pelo estigma e preconceito que permeia 
a doença. A transmissão se dá de uma pessoa doente 
sem tratamento, para outra, após um contato próximo e 
prolongado. No mês em que é celebrado o Dia Mundial de 
Luta Contra à Hanseníase, o janeiro roxo (Cor definida em 
2015 para simbolização do enfrentamento a doença no 
país), todas as unidades de saúde de Extrema irão orientar 
sobre a doença e também como tratar. #ExtremaInovação 
#ExtremaMaisSaúde

CARNAVAL DE EXTREMA AGITARÁ O SUL DE 
MINAS EM 2018

A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de Cultura 
realizará o Carnaval 2018. Entre os dias 9 e 13/2 (confira 
o decreto municipal), a Praça Presidente Vargas receberá 
os foliões tradicionais com marchinhas de carnaval e 
ofertará atrações para as crianças em estrutura coberta. 
No Parque Municipal de Eventos a diversão começará na 
sexta-feira, dia 9h às 21h30.

O acesso à Praça Presidente Vargas e ao Parque de 
Eventos será gratuito. Em especial, o Parque de Eventos 
contará com uma estrutura coberta com praça de 
alimentação, sanitários químicos e área VIP com a entrada 
no valor de R$ 20,00 por noite. Na compra das 5 noites o 
folião terá direito a uma credencial de estacionamento, a 
credencial de estacionamento avulsa é de R$ 25,00. Os 
pontos de venda são: Casa da Cultura, Prefeitura e CIT.

Visando a segurança da população, a Prefeitura de 
Extrema contará com efetivo de segurança, com o 
monitoramento municipal em diversos pontos da cidade e 
com apoio da Polícia Militar, que aumentará o seu efetivo 
na cidade. O Corpo de Bombeiros também estará com o 
seu resgate 24h pelo 193.

A Secretaria de Saúde estará presente nos dias de festa 
com tendas conscientizando a todos sobre os riscos 
de doenças e como se prevenir no carnaval e também 
realizando testes de HIV e Hepatites. No local haverá 
socorro com profissionais da saúde de Extrema e também 
com ambulância UTI Móvel. 

A Polícia Militar alerta ainda para a proibição de carros de 
som conforme Lei Municipal de número 3.076 de 2 de 
abril de 2013 e do porte de garrafas de vidros ou outros 
objetos que possam interferir na segurança dos eventos. 
No Parque de Eventos será proibida a entrada de coolers, 
alimentos e bebidas. Proibida a entrada de menores de 14 
anos no Parque de Eventos sem estar acompanhados de 
responsáveis.
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ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de contratos/ata de registro de 
preços celebrados dentro do processo licitatório 
n° 2017/000005: 
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 licitató-
rio N° 005/2017: Contrato nº 000019/2018; contratado (a): 
Wanderley Nascimento de Almeida-ME; objeto: contratação 
de empresa  para prestação de serviços de horas máquinas 
e caminhão; modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
184.025,53; data das assinaturas: 02/01/2018; prazo de vi-
gência: 8 (oito) meses; Extrema, 02 de janeiro de 2018. João 
Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de termos de credenciamento 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2016/000117: 
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° 117/2016: Termo de Credenciamento nº 000021/2018; 
credenciado (a): JEEB Fonseca topográfica LTDA-ME; mo-
dalidade: inexigibilidade; valor global: R$: 115.532,78; data 
das assinaturas: 11/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 11 de janeiro de 2018. João Batista da Sil-
va – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de contratos/ata de registro de 
preços celebrados dentro do processo licitatório 
n° 2016/000250:  
: 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° 250/2016: Contrato  de Fornecimento nº 000213/2017; 
contratado (a): Bio2  Importação e Com.  de Materiais Medi-
co Hospitalares LTDA; objeto: contratação de empresa  para 
fornecimento de material para cirurgia ortopédica; modali-
dade: pregão presencial; valor global: R$  403.990,00; data 
das assinaturas: 28/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 28 de dezembro de 2017. João Batista da 
Silva – Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de Termos de Colaboração ce-
lebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000261: 
O Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, nos termos 
da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, 

no Decreto Municipal n° 3.137 de  08 de março de  2017, nos 
termos do  edital de Chamamento Público n° 005/2017 e  
seus anexos  - Processo Administrativo n° 261/2017, torna 
público o(s) seguinte(s) termos(s) de colaboração celebra-
do(s) no processo licitatório N° 261/2017: Termo de Cola-
boração nº 000007/2018; Organização  da Sociedade Cil-
vil ‘’OSC’’ (a): CRIE  - CENTRO DEINTEGRAÇÃO ESPECIAL,  
objeto: Projeto de Atendimento Educacional Especializado 
de qualidade, para no mínimo duas vezes na semana, com 
duração de 1h30min cada atendimento, no turno inverso à 
escolarização, para alunos regularmente matriculados na 
rede municipal de ensino e/ou alunos transferidos de Escola 
Especial (APAE), cujos encaminhamentos poderão ser reali-
zados pela Coordenadoria de Educação Inclusiva, através da 
Secretaria de Educação, das Psicólogas Escolares das uni-
dades e Médico Neuropediatra da Equipe de Educação In-
clusiva; modalidade: Concorrência Pública; valor global: R$: 
546.175,32; data das assinaturas: 05/01/2018; prazo de 
vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 05 de janeiro de 2018. 
João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de Termos de Colaboração ce-
lebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000262: 
O Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, nos termos 
da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, 
no Decreto Municipal n° 3.137 de 08 de março de  2017, nos 
termos do edital de Chamamento Público n° 005/2017 e  
seus anexos - Processo Administrativo n° 261/2017, torna 
público o(s) seguinte(s) termos(s) de colaboração celebra-
do(s) no processo licitatório N° 262/2017: Termo de Co-
laboração nº 000008/2018; Organização  da Sociedade 
Cilvil ‘’OSC’’ (a): ASSOCIAÇÃO AMADORA DE MÚSICOS DE 
EXTREMA  ‘’AAME’’;  objeto: constitui o objeto do presen-
te instrumento Entidade que incentive o desenvolvimento 
da cultura musical no município de Extrema, oferecendo 
educação musical gratuita de qualidade a crianças, jovens, 
adultos e idosos, com ênfase, também, no atendimento à 
rede municipal de ensino, através de execução e manuten-
ção de projetos musicais diversos (Banda do Bem, Orques-
tra Mineira Extremamente Caipira, Orquestra Sinfônica de 
Extrema, Orquestra de Violões de Extrema e Coral Munici-
pal de Extrema); modalidade: Concorrência Pública; valor 
global: R$: 386.855,84; data das assinaturas: 02/01/2018; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Termo de Colaboração 
nº 000009/2018; Organização  da Sociedade Cilvil ‘’OSC’’ 
(a): ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE ‘’GRUPO RENASCER’’;  
objeto:  Entidade que estimule ações socioculturais em fa-
vor do idoso: Promover aos idosos do grupo: Semanalmente 
- cursos e ensaios (do coral, de ginástica e dança) e bingos; 
Mensalmente - viagens e eventos socioculturais tais como 
almoços e encontros e Anualmente - a promoção de apre-
sentações culturais dos membros do grupo em eventos 
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do município e o engajamento dos membros no Projeto de 
Produção Associada ao Turismo; modalidade: Concorrência 
Pública; valor global: R$: 48.000,00; data das assinaturas: 
02/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 
02 de janeiro de 2018. João Batista da Silva – Prefeito Mu-
nicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de Termos de Colaboração ce-
lebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000263: O Município de Extrema, Esta-
do de Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, 
no Decreto Municipal n° 3.137 de  08 de março 
de  2017,nos termos do  edital de Chamamento 
Público n° 005/2017 e  seus anexos   - Processo 
Administrativo n° 261/2017, torna público o(s) 
seguinte(s) termos(s) de colaboração celebra-
do(s) no processo licitatório N° 263/2017: 
O Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, nos ter-
mos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014 e al-
terações, no Decreto Municipal n° 3.137 de  08 de março 
de  2017,nos termos do  edital de Chamamento Público n° 
005/2017 e  seus anexos   - Processo Administrativo n° 
261/2017, torna público o(s) seguinte(s) termos(s) de cola-
boração celebrado(s) no processo licitatório N° 263/2017: 
Termo de Colaboração nº 000010/2018; Organização  da 
Sociedade Cilvil ‘’OSC’’ (a): ASILO SÃO  VICENTE DE PAU-
LO,  objeto: Entidade que realize o Acolhimento Institucio-
nal para Idosos: Acolhimento para idosos com 60 anos ou 
mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos 
graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá 
ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência 
quando esgotadas todas as possibilidades de autos-sus-
tento e convívio com os familiares. É previsto para idosos 
que não dispõem de condições para permanecer com a fa-
mília, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos. Idosos com vínculo de parentesco 
ou afinidade - casais, irmãos, amigos, etc., devem ser aten-
didos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofer-
tado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo 
quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos nesse 
serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o 
isolamento desse segmento. Atendimento em unidade com 
característica domiciliar que acolhe idosos com diferentes 
necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a 
convivência com familiares, amigos e pessoas de referên-
cia de forma contínua, bem como, o acesso às atividades 
culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A 
capacidade de atendimento das unidades deve seguir as 
normas da Vigilância Sanitária, devendo ser assegurado o 
atendimento de qualidade, personalizado, com ate quatro 
idosos por quarto; modalidade: Concorrência Pública; valor 

global: R$: 144.000,00; data das assinaturas: 02/01/2018; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Termo de Colaboração 
nº 000011/2018; Organização da Sociedade Cilvil ‘’OSC’’ 
(a): ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO FRANCISCO, objeto: par-
ceria com entidade  que promova Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes 
de 06 a 12 anos (SCFV): Oferta de Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no âmbito no Municí-
pio de Extrema - MG, conforme regulamentação preconiza-
da na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 109/2009), por meio de parceria com 
Organizações da Sociedade Civil. Esse serviço foi reorde-
nado em 2013 por meio da Resolução CNAS nº 01/2013, 
é ofertado de forma complementar ao trabalho social com 
famílias e realizado por meio do Serviço de Proteção e Aten-
dimento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 
O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado 
na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 
capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas 
ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfren-
tamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de 
modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio 
familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento 
da autonomia dos usuários.  Os usuários do SCFV são divi-
didos em grupos a partir de faixas etárias, considerando as 
especificidades dos ciclos de vidas. O trabalho nos grupos 
é planejado de forma coletiva, contando com a participação 
ativa do técnico de referência, dos orientadores sociais e 
dos usuários. O trabalho realizado com os grupos é organi-
zado em percursos, de forma a estimular as trocas culturais 
e o compartilhamento de vivências; desenvolver junto aos 
usuários o sentimento de pertença e de identidade; e for-
talecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de 
incentivar a socialização e a convivência familiar e comu-
nitária; modalidade: Concorrência Pública; valor global: R$: 
69.633,12; data das assinaturas: 02/01/2018; modalidade: 
Concorrência Pública; valor global: R$: 144.000,00; data 
das assinaturas: 02/01/2018; Termo de Colaboração nº 
000013/2018; Organização da Sociedade Cilvil ‘’OSC’’ (a): 
CASA  LAR  SÃO JOÃO MENINO, objeto: Entidade que reali-
ze o Acolhimento Institucional para Crianças de 0 a 12 anos 
incompletos, sob Medida de Proteção: Acolhimento em di-
ferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou 
indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, 
a fim de garantir proteção integral. A organização do servi-
ço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às 
tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familia-
res, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. O aten-
dimento prestado deve ser personalizado e em pequenos 
grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem 
como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis 
na comunidade local. As regras de gestão e de convivência 
deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a 
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fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme per-
fis. Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com 
características residenciais, ambiente acolhedor e estrutu-
ra física adequada, visando o desenvolvimento de relações 
mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem 
ser organizadas de forma a atender aos requisitos previs-
tos nos regulamentos existentes e às necessidades dos 
usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, 
salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade; moda-
lidade: Concorrência Pública; valor global: R$: 315.000,00; 
data das assinaturas: 02/01/2018; Extrema, 02 de janeiro 
de 2018. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de Termos de Colaboração ce-
lebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000261
O Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, nos termos 
da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, 
no Decreto Municipal n° 3.137 de  08 de março de  2017,nos 
termos do  edital de Chamamento Público n° 005/2017 e  
seus anexos - Processo Administrativo n° 261/2017, torna 
público o(s) seguinte(s) termos(s) de colaboração celebra-
do(s) no processo licitatório N° 261/2017: Termo de Cola-
boração nº 000002/2018; Organização  da Sociedade Cil-
vil ‘’OSC’’ (a): ASSOCIAÇÃO PROTTETORA  DOS ANIMAIS  
SOUL ANIMAL DE EXTREMA, objeto:  a realização de projeto 
para promoção de atividades educativas e sociais de cons-
cientização, visando contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade em torno da causa animal e erradicar o abandono 
e maus-tratos de animais no município. Objetivos específi-
cos da parceria: Estimular a interação de munícipes com os 
animais do Canil Municipal; Promover a divulgação massiva 
da legislação vigente que ampara os direitos dos animais; 
Estabelecer condições para o cumprimento da legislação e 
as punições relativas a seu descumprimento;Assegurar que 
os munícipes a partir de 2 anos de idade tenham consciên-
cias a respeito dos direitos animais e da posse responsável; 
Garantir que 12 escolas do município sejam visitadas pela 
instituição, levando palestras de conscientização sobre a 
causa animal para os alunos; Contratação de profissional 
capacitado a cumprir as tarefas administrativas, educacio-
nais, virtuais e assistenciais da instituição;  Possibilitar a 
instalação da sede administrativa da instituição em espaço 
público, por meio de cessão de uso, visando o fácil acesso 
à população, exceto se já estiver localizada em local ade-
quado; modalidade: Concorrência Pública; valor global: R$: 
96.000,00; data das assinaturas: 02/01/2018; prazo de vi-
gência: 12 (doze) meses; Extrema, 02 de janeiro de 2018. 
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° 2017/000269:  
O Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, nos ter-
mos da Lei Federal 8.666/93, 10.520/2002 e suas poste-
riores alterações, torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) 
e ata(s) de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 269/2017: Ata  de  Registro de Preços nº 
000269/2017; registrado (a): Extraprint Ind.  Gráfica  LTDA; 
objeto: registro  de e preços  para aquisição de carimbos; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 59.786,50; 
data das assinaturas: 22/01/2018; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Extrema, 22 de janeiro de 2018. 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° 2017/000274:  
O Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, nos ter-
mos da Lei Federal 8.666/93, 10.520/2002 e suas poste-
riores alterações, torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) 
e ata(s) de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 274/2017: Ata de Registro de Preços nº 
000023/2018; registrado (a): Veronica dos Santos Deghi; 
objeto:  registro de preços para contratação de equipe 
de apoio para auxiliar em eventos culturais e esportivos 
do calendário  cultural e esportivo de 2018; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 170.100,00; data das 
assinaturas: 16/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) me-
ses; Extrema, 16 de janeiro de 2018. 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° 2017/000280: 
O Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, nos ter-
mos da Lei Federal 8.666/93, 10.520/2002 e suas poste-
riores alterações, torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) 
e ata(s) de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 280/2017: Contrato nº 000018/2018; con-
tratado (a): Sílvio DonizettiGomes-EPP; objeto: contratação 
de empresa especializada para elaboração do projeto  e 
regulamentação da sinalização turística  do  município 
de Extrema; modalidade: carta convite; valor global: R$: 
49.000,00; data das assinaturas: 12/01/2018; prazo de 
vigência: 6 (seis) meses; Extrema, 12 de janeiro de 2018. 
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° 2017/000285: 
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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° 285/2017: Ata de Registro de Preços nº 000022/2018; 
registrado (a): Barry Eventos LTDA-ME; objeto:   registro de 
preços para contratação de empresa para locação de gru-
pos geradores de energia elétrica; modalidade: pregão pre-
sencial; valor global: R$: 57.600,00; data das assinaturas: 
15/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 
15 de janeiro de 2018. João Batista da Silva – Prefeito Mu-
nicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de contratos/ata de registro de 
preços celebrados dentro do processo licitatório 
n° 2017/000291:  
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° 291/2017: Contrato nº 000017/2018; contratado (a): Eri-
valdo Marques de Souza Gesso-ME; objeto: contratação  de 
empresa  para  fornecimento de forro drywall incluso mate-
rial e mão de obra  a serem aplicados  em prédios públicos  
municipais; modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
30.950,00; data das assinaturas: 11/01/2018; prazo de vi-
gência: 7 (sete) meses; Extrema, 11 de janeiro de 2018. 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° 2017/000297 
: 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° 297/2017: Ata de Registro de Preços nº 000024/2018; 
registrado (a): Milgás Distribuidora de Gás LTDA; objeto:  re-
gistro de preços para aquisição  de gás de cozinha, água 
mineral e acessórios; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 113.440,00; data das assinaturas: 16/01/2018; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 16 de janeiro 
de 2018. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de contratos/ata de registro de pre-
ços celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000305: 
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° 305/2017: Ata de Registro de Preços nº 000026/2018; 
registrado (a): Comercial Farah LTDA; objeto:  registro de pre-
ços para aquisição de cobertores e colchões; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 12.990,00; data das as-
sinaturas: 16/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro de Preços nº 000027/2018; registrado (a): 
Felipe Mathias de Morais EPP; objeto:  registro de preços 
para aquisição  de cobertores e colchões; modalidade: pre-
gão presencial; valor global: R$: 14.995,00; data das assi-
naturas: 16/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 16 de janeiro de 2018. João Batista da Silva – Pre-
feito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de contratos/ata de registro de 
preços celebrados dentro do processo licitatório 
n° 2017/000307: 
O Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, nos ter-
mos da Lei Federal 8.666/93, 10.520/2002 e suas poste-
riores alterações, torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) 
e ata(s) de registro(s) de preços celebrado(s) no proces-
so licitatório N° 307/2017: Ata  de Registro  de  Preços nº 
000032/2018; registrado (a): Extrema  Paper Office LTDA; 
objeto: registro de preços para aquisição de material para 
artesanato; modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
108.467,00; data das assinaturas: 16/01/2018; prazo de 
vigência: 12 (doze) meses; Ata  de Registro  de  Preços nº 
000033/2018; registrado (a): Farah  Licitações  e Com. LT-
DA-ME; objeto: registro de preços para aquisição de material 
para artesanato; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 74.025,00; data das assinaturas: 16/01/2018; prazo de 
vigência: 12 (doze) meses; Ata  de Registro  de  Preços nº 
000034/2018; registrado (a): Irineu Valentim Tonelotto ME; 
objeto: registro de preços para aquisição de material para 
artesanato; modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
115.641,00; data das assinaturas: 16/01/2018; prazo de 
vigência: 12 (doze) meses; Ata  de Registro  de  Preços nº 
000035/2018; registrado (a): Lexpaper Com.  de Materiais 
de Escritório  Informática e Serviços LTDA-EPP; objeto: re-
gistro de preços para aquisição de material para artesanato; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 72.689,00; 
data das assinaturas: 16/01/2018; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Ata  de Registro  de  Preços nº 000036/2018; 
registrado (a): Prosalen Comercial LTDA; objeto: registro de 
preços para aquisição de material para artesanato; moda-
lidade: pregão presencial; valor global: R$: 71.587,45; data 
das assinaturas: 16/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata  de Registro  de  Preços nº 000037/2018; re-
gistrado (a): Rivaldo Valério Neto  EPP; objeto: registro de 
preços para aquisição de material para artesanato; moda-
lidade: pregão presencial; valor global: R$: 62.468,00; data 
das assinaturas: 16/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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meses; Extrema, 16 de janeiro de 2018. João Batista da Sil-
va – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de contratos/ata de registro de 
preços celebrados dentro do processo licitatório 
n° 2017/000308:
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° 308/2017: Ata de Registro de Preços nº 000025/2018; 
registrado (a): Comercial Valente Agrovet LTDA-EPP; objeto:  
registro de preços para aquisição  de agente  redutor  líquido 
automotivo de óxidos de nitrogênio (ARLA  32); modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 28.458,00; data das as-
sinaturas: 16/01/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 16 de janeiro de 2018. João Batista da Silva – Pre-
feito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
– Publicação de contratos/ata de registro de 
preços celebrados dentro do processo licitatório 
n° 2017/000309: 
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 licitató-
rio N° 309/2017: Contrato nº 000018/2018; contratado (a): 
M&M Garapéia Produção Artística LTDA-ME; objeto: contra-
tação de empresa para apresentação de show artístico mu-
sical no parque municipal  de eventos, nos dias 09  a 12  de  
fevereiro de 2018  com a ‘’Banda Mídia’’; modalidade: inexi-
gibilidade; valor global: R$: 95.000,00; data das assinaturas: 
15/01/2018; prazo de vigência: 30 (trinta) dias; Extrema, 15 
de janeiro de 2018. João Batista da Silva – Prefeito Munici-
pal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
– Publicação de contratos/ata de registro de 
preços celebrados dentro do processo licitatório 
n° 2017/000317:  
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° 317/2017: Ata de Registro de Preços nº 000317/2017; 
registrado (a): Industria e Com. de Pães Joia Rara LTDA-ME; 
objeto: registro de preços para aquisição de pão assado 
francês e doce; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 619.825,00; data das assinaturas: 19/01/2018; pra-
zo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 19 de janeiro de 
2018. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO LICITA-
TÓRIO – Nº 004/2018 – PREGÃO Nº 003/2018:
O Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna públi-
co o resultado do Processo Licitatório nº 004/2018, Pre-
gão Presencial nº 003/2018, referente ao  REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (REMICADE 
- INFLIXIMABE). Levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 25/01/2018, declaro e homo-
logo a empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
no lote 1 vencedora do presente processo licitatório. Mais 
informações, através do e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.
br. Extrema, 25 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 013 /2018 - INE-
XIGIBILIDADE 001/2018 – CREDENCIAMENTO 
001/2018 - EDITAL 012/2018:
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 29 de janeiro de 2018, no horário 
das 13:00 às 17:00 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 ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE GUINCHO 
PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS. O edital 
está à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
http://www.extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. 
Extrema, 24 de janeiro de 2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO – Nº 004/2018 – PREGÃO Nº 
003/2018: 
O Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna públi-
co o resultado do Processo Licitatório nº 004/2018, Pre-
gão Presencial nº 003/2018, referente ao  REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (REMICADE 
- INFLIXIMABE). Levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 25/01/2018, declaro e homo-
logo a empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
no lote 1 vencedora do presente processo licitatório. Mais 
informações, através do e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.
br. Extrema, 25 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 021/2018 - INE-
XIGIBILIDADE Nº 004/2018 – CREDENCIAMEN-
TO Nº 003/2018 - EDITAL 019/2018. 
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 06 de fevereiro de 2018, no horário 
das 13:00 às 17:00 horas, na sala de licitações, situada na 
Av. Waldemar Gomes Pinto, 1.624 – B.Ponte Nova, Extrema 
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– MG para fins de CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE, para prestação de serviços hospi-
talares de centros cirúrgicos e internação pós cirúrgica de 
procedimentos de média e alta complexidade constantes na 
tabela SUS. Sem inclusão de mão de obra médica e anesté-
sica. Os editais estão à disposição dos interessados no local 
acima mencionado. Mais informações pelo endereço ele-
trônico http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. 
Extrema, 26 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 310/2017 – TER-
MO DE HOMOLOGAÇÃO. 
O Município de Extrema, através do Ordenador de Despe-
sas, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 
310/2017, Pregão Presencial nº 206/2017, referente a 
contratação de empresa para serviços de manutenção de 
tacógrafos, compreendendo o fornecimento de peças. Le-
vando em consideração a Adjudicação do certame e a Ata 
do dia 18/01/2018, declaro e homologo a empresa R. A. DOS 
SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS ME. vencedora nos 
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 no valor total de R$ 74.642,00 
(setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais). 
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, 23 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 003/2018 – TER-
MO DE HOMOLOGAÇÃO
O Município de Extrema, através do Ordenador de Despe-
sas, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 
003/2018, Pregão Presencial nº 002/2018, referente a 
contratação de empresa para prestação de serviços de tor-
no, fresa, solda, retifica de disco de freio, tambor e disco de 
volante e manutenção de veículos, maquinas, equipamen-
tos e ferramentas diversas. Levando em consideração a Ad-
judicação do certame e a Ata do dia 22/01/2018, declaro 
e homologo a empresa ODACIR DE LIMA CARDOSO – ME 
vencedora do certame no valor total de R$ 990.000,00 (no-
vecentos e noventa mil reais). 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, 22 de ja-
neiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 017/2018: INE-
XIGIBILIDADE 003/2018 – CREDENCIAMENTO 
002/2018 -  EDITAL 015/2018 
Chamamento público para Credenciamento de empresas 
para prestação de serviços unitários de mão de obra em 
prédios e vias públicas municipais. O Município de Extrema, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, co-
munica aos interessados que estará procedendo o creden-

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras

ciamento e apresentação de documentos, a partir de 05 de 
fevereiro de 2018, no horário das 13:00 às 17:00 horas, na 
sala de licitações, situada na Av. Waldemar Gomes Pinto, 
1.624 – Bairro Ponte Nova. Os editais estão à disposição 
dos interessados no local acima mencionado. Maiores in-
formações pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.
br/licitacoes/. Extrema, 26 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 018/2018: 
O Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 09:00 horas do dia 07/02/2018, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 018/2018, 
pregão presencial nº 009/2018, objetivando a contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de criação de 
layout, atualização e manutenção do portal da administra-
ção municipal na internet. Mais informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licita-
coes. Extrema, 24 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 020/2018: 
O Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 09:00 horas do dia 08/02/2018, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 020/2018, 
pregão presencial nº 011/2018, objetivando a Contratação 
de empresa para prestação de serviços turísticos para ela-
boração do Dossiê para habilitação ao ICMS Turístico - Ano 
Base 2017 e 2018. Mais informações pelo endereço ele-
trônico http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. 
Extrema, 26 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 023/2018: 
O Município de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que fará realizar às 09:00 horas 
do dia 06/03/2018, em sua sede, Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, nº 1.624 – centro, a habilitação para o Pro-
cesso Licitatório nº 023/2018, Concorrência Pública nº 
004/2018, referente à contratação de empresa para for-
necimento de materiais e mão de obra para execução de 
recapeamento asfáltico. Os editais estão à disposição dos 
interessados no local acima mencionado. Maiores informa-
ções pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/lici-
tacoes/. Extrema, 26 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 216/2017: 
O Município de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que fará realizar às 09:00 horas 
do dia 16/10/2017, em sua sede, Av. Delegado Waldemar Go-
mes Pinto, nº 1.624 – centro, a habilitação para o Processo 
Licitatório nº 216/2017, Concorrência Pública nº 013/2017, 
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referente à contratação de empresa para fornecimento de 
materiais e mão de obra para execução de recapeamento 
asfáltico. Os editais estão à disposição dos interessados no 
local acima mencionado. Maiores informações pelo endere-
ço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/licitacoes/. Extrema, 
06 de setembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – CRE-
DENCIAMENTO 008/2016 –
O Município de Extrema, através da Comissão Perma-
nente de Licitações, torna público que credenciou a em-
presa TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA ME., CNPJ: 
21.574.831/0001-47, no Processo Licitatório nº 117/2016 
– Credenciamento nº 008/2016 - CHAMAMENTO PÚBLI-
CO, para Credenciamento de empresas para prestação de 
serviços de topografia, R$ 946,99 (novecentos e quarenta 
e seis reais e noventa e nove centavos), a diária. Extrema, 23 
de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG  
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 023/2018: 
O Município de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que fará realizar às 09:00 horas 
do dia 06/03/2018, em sua sede, Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, nº 1.624 – centro, a habilitação para o Pro-
cesso Licitatório nº 023/2018, Concorrência Pública nº 
004/2018, referente à contratação de empresa para for-
necimento de materiais e mão de obra para execução de 
recapeamento asfáltico. Os editais estão à disposição dos 
interessados no local acima mencionado. Maiores informa-
ções pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/lici-
tacoes/. Extrema, 26 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 019/2018 – PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 010/2018: 
O Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 14:00 horas do dia 08/02/2018, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 019/2018, 
pregão presencial nº 010/2018, objetivando a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AR CONDI-
CIONADO INSTALADO.
Mais informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/licitacoes.
Extrema 26 de janeiro de 2018.

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 17/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 16/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na moda-
lidade Pregão Presencial. Edital nº 15/2018. Processo Lici-
tatório nº 16/2018. Data: 15 de fevereiro de 2018, às 09h. 
Objeto: Contratação de prestação de serviços de seguro de 
acidentes pessoais para a estagiária Sara Ninetta Wences-
lau da Câmara Municipal de Extrema. Obtenção do edital na 
íntegra e todas as informações: Av. Delegado Waldemar Go-
mes Pinto, 1626. Ponte Nova. Extrema (MG). Telefone: (35) 
3435 2623. E-mail: licitacaoextrema@yahoo.com.br e tam-
bém no site www.camaraextrema.mg.gov.br Assina: Edvaldo 
de Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal de 
Extrema, em 19 de janeiro de 2018. 

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 18/2018  PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 17/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na modali-
dade Pregão Presencial. Edital nº 17/2018. Processo Licita-
tório nº 18/2018. Data: 09 de fevereiro de 2018, às 13h30. 
Objeto: Contratação de prestação de serviços de seguro de 
acidentes pessoais para a estagiária Sara Lídya Rosa dos 
Santos da 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.br Assina: Ed-
valdo de Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Extrema, em 23 de janeiro de 2018. 

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 20/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 19/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na moda-
lidade Pregão Presencial. Processo Licitatório nº 20/2018. 
Pregão Presencial nº 19/2018. Objeto: Contratação exclusi-
va de microempresa, empresa de pequeno porte ou equipa-
radas para fornecimento de material de escritório. Data: 16 
de fevereiro de 2018, às 10 horas. Local: Câmara Municipal 
de Extrema. Obtenção do Edital na íntegra e todas as infor-
mações: Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626. Ponte 
Nova. Extrema (MG). Telefone (35) 3435 2623. E-mail: lici-
tacaoextrema@yahoo.com.br e também no site www.ca-
maraextrema.mg.gov.br. Assina: Edvaldo de Souza Santos 
Junior, Presidente da Câmara Municipal de Extrema em 23 
de janeiro de 2018.           

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 63/2016  PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 07/2016
Extrato de contrato. Partes: Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 – Cooperativa de Trabalho Mé-
dico de Pouso Alegre. CNPJ 21.490.586/0001-90. Objeto: 
Aditivo de acréscimo de taxa de remissão de carteirinha 
do convênio Unimed. Valor unitário: R$ 5,68. Processo Nº. 
63/2016 – Pregão Presencial Nº. 07/2016 – Contrato Nº. 

1451/2016. Dotação orçamentária: 3.3.90.39. Vigência: 15 
de janeiro de 2018 até 01 de agosto de 2018. Assinam: Ed-
valdo de Souza Santos Junior pela contratante e Dr. Luciano 
Martins Riêra pela contratada, em 15 de janeiro de 2018.

PUBLICAÇÕES DO PROCESSO LEGISLATIVO 
RESOLUÇÃO Nº 191/2018
De 25 de janeiro de 2018.

“Dispõe sobre a fixação de datas das reuniões ordinárias para 
a Segunda Sessão Legislativa da Legislatura 2017/2020”.

A Câmara Municipal de Extrema, por seus representantes, 
aprova, e o  Presidente da Câmara, promulga a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º. As Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal de Ex-
trema para a Segunda Sessão Legislativa da Legislatura 
2017/2020 terão início às 19h30min e realizar-se-ão nas 
seguintes datas:
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Art. 2º. No caso do dia designado ser feriado, ou ponto fac-
ultativo, a reunião será realizada em nova data a ser desig-
nada.
Parágrafo único. A reunião poderá ser designada para outra 
data no caso de motivo justificado.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pub-
licação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Portaria Nº 1/2018
De 02 de Janeiro de 2018.
“Dispõe sobre a nomeação de Comissão Permanente  de 
Licitações  e Suplentes”

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º. Fica designado a Comissão Permanente de Lic-
itações da Câmara Municipal de Extrema para o exercício 
de  2018, constituída da seguinte forma: Braz Alex Sandro 
Barbosa (Presidente) e os membros Benedito Cesar Silva e 
Caio Coutinho Lopes.
Art. 2º. Ficam designados os seguintes suplentes da 
Comissão Permanente de Licitações, que deverão substi-
tuir os membros titulares em caso de ausência por qualquer 
motivo, na seguinte ordem: Rosana Suher da Silva, Jaque-
line de Souza Machado, Helga Lettmann, Edney Cândido de 
Souza e Elias dos Santos.
Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº 18/2017, de 3 de janeiro 
de 2017.
Art. 4º. Esta Portaria  entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Portaria Nº 2/2018
De 02 de Janeiro de 2018.
O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,

Resolve:
Art. 1º - O Poder Legislativo terá suas atividades suspensas 
entre os dias 12 e 14 de fevereiro de 2018, prolongando as-

sim o feriado de Carnaval.
Art. 2º - A Câmara retorna as suas atividades normais às 
08h do dia 15 de fevereiro de 2018.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Portaria Nº 3/2018
De 15 de Janeiro de 2018
Dispõe sobre os serviços da Câmara.
Considerando o feriado de carnaval no dia 13 de fevereiro 
de 2018;

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - O Poder Legislativo terá suas atividades suspensas 
entre os dias 12 e 14 de fevereiro de 2018, prolongando as-
sim o feriado de Carnaval.
Art. 2º - A Câmara retorna as suas atividades normais às 
08h do dia 15 de fevereiro de 2018.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Portaria Nº 4/2018
De 17 de Janeiro de 2018.
“Convoca reunião extraordinária e dá outras providências”.

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - Convocar os Srs. Vereadores para a  1ª Reunião Ex-
traordinária que se realizará no dia 24 de janeiro de 2018, às 
13h00.
Art. 2º - Comunica aos Srs. Vereadores e a população em 
geral que a pauta da 1ª Reunião Extraordinária versará sobre 
as seguintes matérias:
I - Veto total ao Projeto de Lei nº2450, processo nº120/17: 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de 
munícipes cadastrados nos programas habitacionais da 
Prefeitura Municipal de Extrema (Autoria: vereador Pericle 
Mazzi Filho)”;
II - Veto total ao Projeto de Lei nº2451, processo nº121/17: 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de 
espera das vagas para Creches e Escolas da Educação In-
fantil da rede Municipal da Prefeitura de Extrema (Autoria: 
vereador Pericle Mazzi Filho)”;
III - Veto total ao Projeto de Lei nº2496, processo nº172/17: 
“Dispõe sobre a regulamentação, divulgação e Hierar-
quização de todos os programas habitacionais do município 
de Extrema.” (Autoria: vereador Pericle Mazzi Filho);



11EXTREMA  • 19 a 25 de janeiro de 2018   |   ANO 2   |   EDIÇÃO 43   |   www.extrema.mg.gov.br

ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras

IV - Veto total ao Projeto de Lei nº2519, processo nº199/17: 
“Dispõem sobre as festividades e/ou eventos que contam 
com alguma contrapartida do poder público no município, 
o cadastro municipal de mercadores (CMM) e dá outras 
providências (Autoria: vereador Pericle Mazzi Filho)”;
V - Veto total ao Projeto de Lei nº2536, processo nº229/17: 
“Cria o Programa “Adote uma Árvore” no município de Ex-
trema Minas Gerais e dá outras providências. - Autor: Vere-
ador João Calixto de Morais
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Portaria Nº 5/2018
De 22 de Janeiro de 2018.
“Convoca reunião extraordinária e dá outras providências”.

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - Convocar os Srs. Vereadores para a  2ª Reunião Ex-
traordinária que se realizará no dia 24 de janeiro de 2018, às 
13h30min.
Art. 2º - Comunica aos Srs. Vereadores e a população em 
geral que a pauta da 2ª Reunião Extraordinária versará sobre 
as seguintes matérias:
I - Projeto de Lei Complementar nº175, processo nº01/18: 
“Concede aumento real e reposição inflacionária ao funcion-
alismo público municipal e dá outras providências”.
II - Projeto de Lei Complementar nº176, processo nº02/18: 
“Concede reposição inflacionária e aumento real aos serv-
idores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo do 
Município de Extrema e dá outras providências”.
III - Projeto de Lei nº2577, processo nº03/18: “Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadão 
carente e dá outras providências.” - Rafael Santos Ramos
IV - Projeto de Lei nº2578, processo nº04/18: “Autoriza 
o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadã 
carente e dá outras providências.” - Selma Nardi dos Santos 
Santana
V - Projeto de Lei nº2579, processo nº05/18: “Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadão 
carente e dá outras providências.” - José de Oliveira Macedo
VI - Projeto de Lei nº2580, processo nº06/18:”Autoriza 
o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadão 
carente e dá outras providências.” - Edivaldo Ferreira da Silva
VII - Projeto de Lei nº2581, processo nº07/18: “Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadão 
carente e dá outras providências.” - Urbano Flávio dos San-
tos
VIII - Projeto de Lei nº2582, processo nº08/18:”Autoriza 
o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadão 
carente e dá outras providências.” - Máximino Batista de 

Lima
IX  - Projeto de Lei nº2583, processo nº09/18:”Autoriza 
o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadã 
carente e dá outras providências.” - Isabelly Victória Gomes 
de Toledo
X - Projeto de Lei nº2584, processo nº10/18: “Autoriza 
o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadã 
carente e dá outras providências.” - Kamilli Rodrigues de 
Almeida
XI - Projeto de Resolução nº84, processo nº12/18: “Dispõe 
sobre a fixação de datas das reuniões ordinárias para a Se-
gunda Sessão Legislativa da Legislatura 2017/2020”
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Portaria Nº 6/2018
De 24 de Janeiro de 2018.
“Dispõe sobre a nomeação de Comissão Permanente  de 
Licitações  e Suplentes”

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º. Fica  designado a Comissão Permanente de Lic-
itações da Câmara Municipal de Extrema para o exercício de  
2018, constituída da seguinte forma: Benedito Cesar Silva 
(Presidente) e membros Braz Alex Sandro Barbosa e Caio 
Coutinho Lopes.
Art. 2º. Ficam  designados os seguintes suplentes da 
Comissão Permanente de Licitações, que deverão substi-
tuir os membros titulares em caso de ausência por qualquer 
motivo, na seguinte ordem: Rosana Suher da Silva, Jaque-
line de Souza Machado, Helga Lettmann, Edney Cândido de 
Souza e Elias dos Santos.
Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº 01/2018, de  2 de janeiro 
de 2018.
Art. 4º. Esta Portaria  entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Portaria Nº 7/2018
De 24 de Janeiro de 2018. 
“Dispõe sobre a nomeação de pregoeiro e equipe de apoio”.
Considerando o disposto no art. 3º, IV da Lei nº10.520, de 17 
de julho de 2002;

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º. Fica  designado o Sr. Benedito Cesar Silva para a 
função de Pregoeiro.
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Art. 2º. Ficam  designados os seguintes membros da Equi-
pe de Apoio: André Westerstahl de Abreu, Braz Alex Sandro 
Barbosa  e Caio Coutinho Lopes.
Parágrafo único. No caso de ausência, impedimento ou sus-
peição do pregoeiro, os membros da equipe de apoio An-
dré Westerstahl de Abreu e Caio Coutinho Lopes serão os 
suplentes do pregoeiro.
Art. 3º. Ficam nomeadas como suplentes da Equipe de 
Apoio a Sra. Rosana Suher da Silva e Jaqueline de Souza 
Machado.
Art. 4º. Fica revogada a Portaria Nº 02/2018 de 2 de janeiro 
de 2018. 
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Portaria Nº 8/2018
De 24 de Janeiro de 2018.
Estabelece prazo para entrega de proposição de honraria 
que especifica

Considerando que a Lei nº3203, de 20 de fevereiro de 2014, 
que instituiu o prêmio “Mulher Destaque”, estabelece que 
as proposições deverão ser protocoladas com trinta dias de 
antecedência do  Dia Internacional da Mulher;
Considerando que esta lei estabelece que o procedimento 
adotado para o trâmite será o do art. 251 a 257 do Regimen-
to Interno;
Considerando que a necessidade de tempo hábil para con-
feccionar placas as placas de honraria;

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas 
atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - Os vereadores deverão protocolar até o dia 16 de 
fevereiro de 2018 os projetos de decreto legislativo para 
concessão do prêmio “Mulher Destaque”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara
  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO LICI-
TATÓRIO – Nº 004/2018 – PREGÃO Nº 003/2018: 
O Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna pú-
blico o resultado do Processo Licitatório nº 004/2018, 
Pregão Presencial nº 003/2018, referente ao  REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (REMICADE 
- INFLIXIMABE). Levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 25/01/2018, declaro e ho-
mologo a empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA no lote 1 vencedora do presente processo licitatório. 
Mais informações, através do e-mail: licitacao@extrema.
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mg.gov.br. Extrema, 25 de janeiro de 2018.

FIM


