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IPTU DE EXTREMA ESTÁ SENDO ENTREGUE
NAS CASAS

CONTRIBUINTE TAMBÉM PODE IMPRIMIR O
CARNÊ PELO SITE DA PREFEITURA

A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, iniciou no mês 
de março a entrega dos carnês de IPTU de 2018. A 
novidade do ano passado continua e o contribuinte 
tem a opção de imprimir pelo site da Prefeitura de 
Extrema o pagamento a vista ou parcelado. Para 
imprimir acesse este link: goo.gl/5FHb7F

As entregas serão realizadas até o dia de hoje, 29 de 
março e as residências que não receberem os carnês 
poderão retirá-lo no Espaço Cultural “Euclides Benedito 
de Lima”, no piso superior a sede da CREARTE. A 
retirada no local poderá ser efetuada entre os dias 2 e 
13 de abril e o horário de atendimento será das 8h às 
12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Na opção do pagamento à vista, o contribuinte tem 20% 
de desconto no valor total, mas tem também a opção 
de parcelar o seu IPTU em até 9 vezes. Os pagamentos 
dos boletos e carnês podem ser efetuados na Caixa 
Econômica Federal, no Itaú e nas Casas Lotéricas.

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana ou Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
é um imposto brasileiro com previsão na Constituição 
Federal, de competência municipal e do Distrito 
Federal, cujos contribuintes são as pessoas físicas ou 
jurídicas que mantêm propriedade, o domínio útil ou 

a posse de propriedade imóvel localizada em zona ou 
extensão urbana. É um tributo municipal, regulado por 
lei ordinária específica de cada Município e por lei do 
Distrito Federal.

Mais informações, ligue no (35) 3435.5643, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

PROJETO TATAME PARA TODOS NOS TENENTES

A Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS 
mantém o Projeto Tatame Para Todos no qual os alunos 
tem aulas de Muay Thai. Os responsáveis pelo projeto 
fecharam uma parceria com a Secretaria de Educação 
e alunos da Escola Municipal José Sebastião Morbidelli 
participam das aulas de Muay Thai no contraturno 
escolar na quadra da escola.

O Muay thai é uma arte marcial originária da Tailândia, 
onde é considerado desporto nacional. Esta disciplina 
física e mental que inclui golpes de combate em 
pé, é conhecida como “a arte das oito armas”, pois 
caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, 
cotovelos, joelhos, canelas e pés, estando associada 
a uma boa preparação física que a torna uma luta de 
contato total bastante eficiente.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO – Nº 058/2018 – PREGÃO Nº 030/2018: 
O Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público o resultado do Processo Licitatório 
nº 058/2018, Pregão Presencial nº 030/2018, 
referente a  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS. Levando em 
consideração a Adjudicação do certame através de ata 
do dia 26/03/2018, declaro e homologo as empresas 
ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP nos lotes 1, 7 e 15, 
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA no lote 9, IMPÉRIO 
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA 
EPP nos lotes 2, 3, 8 e 10, LEXPAPER COMERCIO DE 
MATERIAIS DE ESCRITORIO INFORMATICA E SERVIÇOS 
LTDA EPP no lote 4, PAULO JOSÉ DE ALMEIDA ME nos 
lotes 6, 11, 14 e 17 e RIVALDO VALERIO NETO EPP nos 
lotes 5, 12, 13, 16, 18 e 19, vencedoras do presente 
processo licitatório. Mais informações, através do 
e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.br. Extrema, 26 de 
março de 2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO – Nº 060-2018 – PREGÃO Nº 032-
2018: O Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público o resultado do Processo Licitatório nº 
060-2018, Pregão Presencial nº 032-2018, referente 
a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM FORNECIMENTO 
DE OXIGÊNIO MEDICINAL E GASES INDUSTRIAIS. 
Levando em consideração a Adjudicação do certame 
através de ata do dia 27/03/2018, declaro e homologo 
a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA nos lotes 1, 2, 3, 
4 e 5, vencedora do presente processo licitatório. Mais 
informações, através do e-mail: licitacao@extrema.
mg.gov.br. Extrema, 27 de março de 2018.

AVISO DE CREDENCIAMENTO NO PROCESSO 
Nº 127-2015 – INEXIGIBILIDADE Nº 016-2015: 
O Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
credenciou a empresa RF SERVIÇOS MEDICOS 
EIRELI, CNPJ: 20.783.954/0001-25, no Processo 
Licitatório nº 127/2015 – Inexigibilidade nº 016/2015 
– CHAMAMENTO PÚBLICO, para Credenciamento de 
empresas para para prestar os serviços de Saúde  na 
cidade de Extrema correspondente ao item constante 
na ANEXO II – TABELA I do edital 107/2015, ao valor de 
2x a tabela SUS. Extrema, 09 de março de 2018.

AVISO DE CREDENCIAMENTO NO PROCESSO 
Nº 045-2015 – INEXIGIBILIDADE Nº 004-2015: 
O Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
credenciou a empresa RF SERVIÇOS MEDICOS 
EIRELI, CNPJ: 20.783.954/0001-25, no Processo 

Licitatório nº 045/2015 – Inexigibilidade nº 004/2015 
– CHAMAMENTO PÚBLICO, para Credenciamento de 
empresas para para prestar os serviços de Saúde  na 
cidade de Extrema correspondente ao item constante 
na ANEXO II – TABELA I do edital 107/2015, ao valor de 
2x a tabela SUS. Extrema, 09 de março de 2018.

AVISO DE CREDENCIAMENTO NO PROCESSO Nº 045-
2015 – INEXIGIBILIDADE Nº 004-2015: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que credenciou a empresa 
VITACLÍNICA MEDICINA E ESTÉTICA LTDA , CNPJ: 
08.178.299/0001-80, no Processo Licitatório 
nº 045/2015 – Inexigibilidade nº 004/2015 – 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para Credenciamento de 
empresas para para prestar os serviços de Saúde  na 
cidade de Extrema correspondente ao item constante 
na ANEXO II – TABELA I do edital 107/2015, ao valor de 
2x a tabela SUS. Extrema, 09 de março de 2018.

AVISO DE CREDENCIAMENTO NO PROCESSO Nº 127-
2015 – INEXIGIBILIDADE Nº 016-2015: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que credenciou a empresa 
VITACLÍNICA MEDICINA E ESTÉTICA LTDA, CNPJ: 
08.178.299/0001-80, no Processo Licitatório 
nº 127/2015 – Inexigibilidade nº 016/2015 – 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para Credenciamento de 
empresas para para prestar os serviços de Saúde  na 
cidade de Extrema correspondente ao item constante 
na ANEXO II – TABELA I do edital 107/2015, ao valor de 
2x a tabela SUS. Extrema, 09 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 041/2018 – O Município 
de Extrema, através do Ordenador de Despesas, torna 
público o resultado do Processo Licitatório nº 041/2018, 
Pregão Presencial nº 021/2018, referente à contratação 
de empresa para capacitação de equipe escolar  e 
técnica  para análise e manejo de comportamentos 
relacionados ao transtorno do espectro autista e 
outros transtornos de desenvolvimento, bem como 
a realização e adaptações curriculares e de materiais 
necessárias ao processo de inclusão escolar. Levando 
em consideração a Adjudicação do certame e a Ata do 
dia 23/03/2018, declaro e homologo a empresa NEXO 
INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL LTDA. no lote 1 
no valor total de R$ 56.552,00 (cinqüenta e seis mil, 
quinhentos e cinqüenta e dois reais). Mais informações, 
através do e-mail: compraspme@extrema.mg.gov.br 
ou pelo telefone (35) 3435–4307, das 13:00 às 17:00 
horas. Extrema, 23 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 063/2018 – TERMO DE 
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HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através do 
Ordenador de Despesas, torna público o resultado do 
Processo Licitatório nº 063/2018, Pregão Presencial 
nº 033/2018, referente a aquisição de materiais para 
manutenção e pavimentação de vias públicas. Levando 
em consideração a Adjudicação do certame e a Ata do 
dia 27/03/2018, declaro e homologo vencedoras do 
certame as empresas:  DS2 ENGENHARIA E COMÉRCIO 
S/A no lote 1 no valor total de R$ 4.575.000,00 e STONE 
BUILDING S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO nos lotes 2 e 
3 no valor total de R$ 2.693.000,00, totalizando R$ R$ 
7.268.000,00 (sete milhões duzentos e sessenta e oito 
mil reais). Mais 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 março de 
2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 064/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 12/04/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, 
B. Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório 
nº 064/2018, pregão presencial nº 034/2018, 
objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
materiais de pintura para manutenção de prédios 
públicos. Mais informações pelo endereço eletrônico 
http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. 
Extrema, 28 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 066/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 06/04/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, 
B. Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório 
nº 066/2018, pregão presencial nº 036/2018, 
objetivando a contatação de empresa de Consultoria 
e Assessoria técnica especializada em Educação. Mais 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 23 de 
março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 072/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 10/04/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, 
B. Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório 
nº 072/2018, pregão presencial nº 039/2018, 
objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
materiais elétricos para manutenção na iluminação 
pública no município. Mais informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/
licitacoes. Extrema, 27 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – 
INEXIGIBILIDADE 010/2017 - RATIFICAÇÃO – O 
Município de Extrema, através da do Ordenador de 
Despesas, torna público que considerou inexigível de 
licitação a contratação da empresa Fenac Promoções e 
Eventos Ltda EPP. para realizar o 48º Festival Nacional 
da Canção e 9º Festival Nacional da Cultura, que 
acontecerá nos dias 03 e 04 de agosto de 2018, na 
cidade de Extrema – MG., com participação do Artista 
“Nando Reis”, pelo valor global de R178.540,00 (cento 
e setenta e oito mil quinhentos e quarenta reais), de 
acordo com o art.25, CAPUT da Lei 8.666/93, pelo 
processo licitatório nº 069/2018, inexigibilidade nº 
010/2018. Extrema, 23 de março de 2018.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2018
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE 
PRÉDIOS PÚBLICOS.
 1.DAS PRELIMINARES: 
 Impugnação interposta tempestivamente pela 
empresa SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA., 
inscrita no CNPJ sob nº 10.973.149/0001-00, com 
fundamento na Lei 8.666/93.
 2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
 A empresa impugnante contesta especificamente 
a exigência de “selo de qualidade (psq-ti) programa 
setorial de qualidade para tintas” nos lotes 02, 09, 
16 e 17 do Termo de Referência do Edital. Alega que a 
cláusula é restritiva do caráter competitivo do certame, 
ferindo igualmente o princípio da isonomia consagrado 
no inc. I, do art. 5º, da Constituição Federal.
 3. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
 Requer a Impugnante:
3. a) Exclusão exigência de “selo de qualidade 
(psq-ti) programa setorial de qualidade para tintas” nos 
lotes 02, 09, 16 e 17 do Termo de Referência do Edital;
4. b) Que seja recebida, conhecida e provida a 
impugnação interposta.
 4.DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
 4.1 Inicialmente, cabe analisar o requisito de 
admissibilidade da referida impugnação, ou seja, 
apreciar se a mesma foi interposta dentro do  prazo 
estabelecido para tal. Dessa forma, o Decreto 5.450/05, 
em seu artigo 18, dispõe:
“Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura 
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o 
ato convocatório do pregão, na forma eletrônica”.
 4.2 O impugnante encaminhou em tempo hábil, via 
e-mail, sua impugnação a Comissão Permanente de 
Licitação, portanto, merece ter seu mérito analisado, já 
que atentou para os prazos estabelecidos nas normas 
regulamentares.
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 4.3. A presente impugnação requer seja Exclusão 
exigência de “selo de qualidade (psq-ti) programa 
setorial de qualidade para tintas” nos lotes 02, 09, 16 e 
17 do Termo de Referência do Edital.
 4.4.A empresa interessada alega que tais 
especificações, do jeito que estão no Edital, 
comprometem, restringem ou frustrem o caráter 
competitivo da Licitação. 
4.5.Tendo em vista que as presentes razões da 
IMPUGNAÇÃO ora apresentadas trata- se  de  
questões  de  cunho  específico  do  setor  de  Obras e 
Urbanismo,  informo incialmente que foram solicitadas 
as devidas informações técnicas a respeito. Neste 
sentido, obtivemos da Gerência de Gerencia de Obras 
e Urbanismo o seguinte posicionamento: 
4.5.1 Consideramos PROCEDENTE a modificação no 
Termo de Referência.
Como se vislumbra, a presente IMPUGNAÇÃO foi 
TOTALMENTE ACATADA pelo  setor responsável pelas 
especificações técnicas dos produtos. 
DECISÃO  
Pois bem. Razão assiste à impugnante. 
Este  Pregoeiro  segue  o  posicionamento  da  Gerência  
de  Obras e Urbanismo,  no sentido de se considerar 
PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pela 
empresa  SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, nos 
termos aqui referidos.
Diante do exposto, decido ser PROCEDENTE a 
impugnação, apresentada pela empresa  impugnante, 
devendo ser EXCLUÍDAS do Edital do Pregão 
Presencial n. 034/2018 as especificações no tocante  
à  exigência de “selo de qualidade (psq-ti) programa 
setorial de qualidade para tintas” nos lotes 02, 09, 16 e 
17 do Termo de Referência.
 Considerando o ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, 
será designada nova data para a realização do pregão, 
a qual estará publicada no Diário Oficial do Município, 
através di site www.extrema.mg.gov.br.
Extrema, 27 de março de 2018. 
Carlos Alexandre Morbidelli
Pregoeiro

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 28/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 26/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – ATHOMOZ 
– Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. CNPJ 
24.846.428/0001-18 Objeto: item 02 – 06 (seis) 
fontes ATX para PC, 500 w; item 03 – 06 (seis) 
teclados multimídia Português Brasil ABNT2, preto/
prata, com fio, completo, com teclas de atalho, com pés 

de apoio, com botões de navegação, botões controle 
multimídia, entrada USB; item 04 – 06 (seis) mouses 
ópticos pretos USB, dimensões aproximadas 09 cm 
comprimento x 05 cm de largura.Contrato Nº. 17/2018 
– Processo nº 28/2018 – Pregão Presencial Nº. 
26/2018. Dotação orçamentária – 3.3.90.30 Vigência: 
14 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Valor 
global estimado: R$ 376,50 (trezentos e setenta e 
seis reais, cinquenta centavos). Assinam: Edvaldo de 
Souza Santos Junior pela Contratante e Nathalia Bosi 
Bombini, pela contratada,em 26 de março de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 43/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 34/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Kageb Auto 
Posto Ltda - CNPJ 07.990.189/0001-56. Objeto: Item 
01 – 7.800 litros de combustível (gasolina comum); 
Item 02 – 1.650 litros de álcool combustível; Item 03 
– 6.000 litros de diesel S10. Contrato Nº. 24/2018 – 
Processo nº 43/2018 – Pregão Presencial Nº. 34/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30 Vigência: 23 de 
março de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Valor global 
estimado: R$ 63.160,50 (Sessenta e Três Mil Cento e 
Sessenta Reais e Cinquenta Centavos).Assinam: Telma 
Aparecida Maciel Lopes pela Contratante e Edison 
Clayton Crescente, pela contratada., pela contratada 
em 23 de março de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 28/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 26/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00, Leonardo 
Rodrigues Sabião,CNPJ 03.422.066/0001-68.Objeto: 
item 01 – 15 (quinze) estabilizadores de energia tipo 
Nobreak, cor preta, 1400 VA, 110 V, duração mínima 
da bateria de 60 minutos suportando 1 computador 
onboard ligado, 1 tela de monitor e 1 impressora, botão 
liga e desliga com temporizador. Proteção contra curto 
circuito e superaquecimento no inversor, subtensão na 
rede, surtos de tensão, potência excedida e descarga 
total das baterias.Contrato Nº. 18/2018 – Processo nº 
28/2018 – Pregão Presencial Nº. 26/2018. Dotação 
orçamentária – 4.4.90.52.Vigência: 14 de março de 
2018 a 31 de dezembro de 2018. Valor global estimado: 
R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais). 
Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior pela 
Contratante e Leonardo Rodrigues Sabião, pela 
contratada,em 26 de março de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 61/2018 – DISPENSA 
Nº 06/2018
Câmara Municipal de Extrema. Ratificação de Dispensa. 
RATIFICO em conformidade com Artigo 26 da Lei 
8.666/93 para que produzam seus jurídicos e legais 
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efeitos a contratação de: ITEM 01 - Prestação de 
serviços de dedetização e desratização, na área interna 
e externa da Câmara Municipal de Extrema com sede 
na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626, Bairro 
Ponte Nova, Extrema, MG. A licitante deverá colocar seis 
caixas com porta-iscas para ratos na sede da Câmara 
Municipal de Extrema; pelo valor unitário de R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta rais); ITEM 02 - Prestação de 
serviços de dedetização e desratização no imóvel da 
“Casa do Cidadão”, imóvel comercial, localizado na Rua 
João Mendes, 67, Centro, Extrema, MG, composto 
por 10 cômodos, com área construída de 192,77 m2 
e terreno com área de 303,62 m2. A licitante deverá 
colocar seis caixas com porta-iscas para ratos na sede 
da Casa do Cidadão, pelo valor unitário de R$ 190,00 
(cento e noventa reais). O processo número 61/2018, 
Dispensa 06/2018 estão em conformidade com a 
Lei 8.666/93, suas posteriores alterações, e sendo 
conveniente à Administração, que adota o parecer 
jurídico anexo nos autos na íntegra. O processo em 
epígrafe encontra-se com vista franqueada aos 
interessados. Assina: Edvaldo de Souza Santos Junior, 
presidente, em 26 de março de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 56/2018 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2018
Câmara Municipal de Extrema. Ratificação de 
Inexigibilidade. RATIFICO em cumprimento ao Artigo 
26 da Lei 8.666/93 para que produzam seus jurídicos 
e legais efeitos a contratação de prestação de serviços 
especializados de capacitação e desenvolvimento 
do poder legislativo municipal para atualização da Lei 
Orgânica do município e Regimento Interno da Câmara 
de Vereadores, bem como auxilio técnico ao corpo do 
órgão legislativo para identificação das necessidades 
locais e implementação das alterações pelo valor 
global de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) 
com a empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP, inscrita no CNPJ 
nº 21.650.715/0001-60. O Processo nº 56/2018, 
Inexigibilidade nº 10/2018 estão em conformidade com 
a Lei 8.666/93, suas posteriores alterações, e sendo 
conveniente à Administração, que adota, na íntegra, 
o parecer jurídico anexado nos autos. O processo 
em epígrafe encontra-se com vista franqueada aos 
interessados. Assina: Edvaldo de Souza Santos Junior, 
presidente, em 26 de março de 2018.

FIM
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