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HEMOMINAS VIRÁ A EXTREMA PARA CAMPANHA 
DE DOAÇÃO DE SANGUE

“OBJETIVO É AUMENTAR ESTOQUE DE TIPO O NO 
HEMOMINAS”

No próximo dia 6 de junho a Secretaria de Saúde de 
Extrema em parceria com o HemoMinas realizará na 
UBS Lavapés a campanha de doação de sangue para 
aumentar os níveis de sangue Tipo O. O município de 
Extrema, devido ao atendimento regional na cidade 
tem utilizado consideráveis quantidades de sangue, 
motivando esta ação. O interessado em doar deve ter 
sangue Tipo O, estar em boas condições de saúde e 
estar munido de documento com foto.

A meta da campanha é atingir 100 doadores do Tipo O, 
sendo positivo ou negativo e a Secretaria Municipal de 
Saúde manterá o cadastro a disposição para aqueles 
que quiserem doar permanente. Para os interessados 
de outros tipos sanguíneos, como A, B e AB, positivos 
e negativos, poderão no dia da campanha realizar o 
cadastro para doar no HemoMinas em Pouso Alegre. 
No dia 6 de junho o HemoMinas trará apenas as 100 

bolsas devido a segurança do material.

Esta campanha da Prefeitura de Extrema, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde visa conscientizar 
a população sobre a importância de criar o hábito da 
doação de sangue. Todos os doadores receberão um 
check up completo do sangue gratuitamente em sua 
residência. Faça sua Parte! Ajude a salvar vidas.

Os tipos de sangue são:

Sangue tipo A: é um dos tipos mais comuns e contém 
anticorpos B, só podendo receber sangue de pessoas 
do tipo A ou O;

Sangue tipo B: é um dos tipos mais raros e contém 
anticorpos A, só podendo receber sangue de pessoas 
do tipo B ou O;

Sangue tipo AB: é um dos tipos mais raros e contém 
anticorpos A, que pode receber sangue de pessoas de 
todos os tipos;

Sangue tipo O: é conhecido como o dador universal é 
um dos tipos mais comum, que contém anticorpos A e 
B, só podendo receber sangue de pessoas do tipo O.

Para doar sangue tem que:

Ter entre 16 e 65 anos;

Pesar mais de 50 Kg;

Caso tenha feito uma tatuagem, aguardar entre 6 a 12 
meses para certificar que não foi contaminado com 
nenhum tipo de hepatite e que continua saudável;

Não fumar durante 2 horas após a doação de sangue, 
sob o risco de desmaiar;

Nunca ter usado drogas ilícitas injetáveis;

Aguardar um ano após a cura de alguma DST;

Evitar ingestão de alimentos gordurosos 4 horas antes 
da doação do sangue.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 071/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 17/04/2018, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
071/2018, pregão presencial nº 038/2018, objetivando 
o Registro de Preços para contratação de empresa para 
recarga e fornecimento de extintores e acessórios. 
Mais informações pelo endereço eletrônico http://
www.extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. 
Extrema, 02 de abril de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 073/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 040/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 9h do dia 12/04/2018, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a 
habilitação para o processo licitatório nº 073/2018, 
pregão presencial nº 040/2018, objetivando a 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
de exames de cintilografia. Mais informações pelo 
endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes.
Extrema 02 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 075/2018: O Município 
de Extrema, através do Presidente da comissão 
Permanente de licitações, torna público que fará realizar 
às 09:00 horas do dia 02/05/2018, em sua sede, 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 – Bairro 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório 
nº 075/2018, Concorrência Pública nº 005/2018, 
referente à  permissão de uso de espaço público para 
exploração comercial. Os editais estão à disposição 
dos interessados no local acima mencionado. Mais 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/licitacoes/. Extrema, 29 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 076/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 9h do dia 16/04/2018, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. Ponte Nova, 
a habilitação para o processo licitatório nº 076/2018, 
pregão presencial nº 042/2018, objetivando o Registro 
de Preços para aquisição de materiais hidráulicos para 
manutenção de prédios públicos municipais. Mais 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 29 de 
março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 077/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 18/04/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, 
B. Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório 
nº 077/2018, pregão presencial nº 043/2018, 
objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
portas, esquadrias e compensados para manutenção 
de prédios públicos municipais. Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 02 de abril de 
2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2018 - O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou dispensável de 
licitação a contratação de empresa para fornecimento 
via correio eletrônico e website o boletim de publicação, 
jornal digital/eletrônico em nome do município de 
extrema da empresa GRIFON BRASIL ASSESSORIA 
LTDA EPP, pelo valor mensal de R$ 80,00 (oitenta 
reais), tolalizando em 12 meses o valor de R$ 960,00 
(novecentos e sessenta reais), de acordo com o art.24, 
inciso II da Lei 8.666/93, pelo processo licitatório nº 
078/2018, dispensa licitatória nº 011/2018. Mais 
informações através do email compraspme@extrema.
mg.gov.br. Extrema, 04 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 080/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 045/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar às 9h 
do dia 19/04/2018, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a habilitação para 
o processo licitatório nº 080/2018, pregão presencial 
nº 045/2018, objetivando ao REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE UTILIDADES E UTENSÍLIOS 
PARA COZINHA INDUSTRIAL. Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes.
Extrema 06 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 34/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 30/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Banderplaca 
Indústria e Comérdio Ltda - CNPJ 00.759.039/0001-97 
Objeto: ITEM 02 - Aquisição de prismas em latão na cor 
preto, gravado em dourado em alto-relevo no tamanho 
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04cm base x 08cm altura x 40cm comprimento, com 
brasão da Câmara Municipal de Extrema e borda em 
torno do prisma em dourado. ITEM 05 - Placa em aço 
inox escovado, com moldura em alumínio de espessura 
de 02 cm x 02cm, na medida 42,5 cm largura x 32,5cm 
altura, e moldura da placa em aço inox de 32 cm largura x 
22cm altura, gravada na cor preta, com brasão colorido 
da Câmara Municipal de Extrema, em veludo azul-
marinho embalada de forma reforçada, que suporte o 
peso do objeto. Contrato Nº. 21/2018 – Processo nº 
34/2018 – Pregão Presencial Nº. 30/2018. Dotação 
orçamentária – 3.3.90.30 Vigência: 19 de março de 
2018 a 31 de dezembro de 2018. Valor global estimado: 
R$ 3.293,40 (três mil duzentos e noventa e três reais e 
quarenta centavos).Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela contratante e Luiz José Aparecido Zambon, 
pela contratada, em 04 de março de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 47/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 37/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 37/2018. 
Processo Licitatório nº 47/2018. Data: 19 de abril 
de 2018, às 09h. Objeto: Contratação exclusiva 
de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparadas para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva (mecânica, 
elétrica), alinhamento, balanceamento, e troca de 
filtro e óleo, bem como de aplicação e fornecimento 
de peças e acessórios com reposição genuína para o 
veículo oficial Gol 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: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal 
de Extrema, em 02 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 48/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 38/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 38/2018. 
Processo Licitatório nº 48/2018. Data: 23 de abril 
de 2018, às 13h30. Objeto: Contratação exclusiva 
de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparadas para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva (mecânica, elétrica), 
alinhamento, balanceamento, e troca de filtro e óleo, 
bem como de aplicação e fornecimento de peças e 
acessórios com reposição genuína para o veículo oficial 
Renault Fluence 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: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal 
de Extrema, em 03 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 52/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 39/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 39/2018. 
Processo Licitatório nº 52/2018. Data: 24 de abril de 
2018, às 10h. Objeto: Aquisição de carimbos, de forma 
parcelada, mediante requisição, nas quantidades 
estimadas em: Item 01 – 60 carimbos automáticos, 
autoentintados. Dimensões aproximadas: 4,0 cm 
largura por 1,0 cm altura; Item 02 – 20 carimbos 
automáticos, autoentintados. Dimensões aproximadas: 
6,0 cm largura por 4,0 cm altura; Item 03 – 10 
carimbos automáticos, autoentintados, redondos, com 
raio aproximado de 02 cm; Item 04 – 03 carimbos 
automáticos, autoentintados, oval 3,5 cm de largura; 
Item 05 – 03 carimbos automáticos, autoentintados, 
redondos com diâmetro de 3,5cm; Item 06 – 03 
carimbos automáticos, autoentintados. Dimensões 
aproximadas: 6,0 cm largura por 3,0 cm altura. 
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, em 03 de abril de 
2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 62/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 42/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 42/2018. 
Processo Licitatório nº 62/2018. Data: 19 de abril 
de 2018, às 13h30. Objeto: Contratação exclusiva 
de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas para fornecimento de um software Adobe 
Acrobat profissional, na versão mais recente, Português, 
Licença Perpétua. 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: Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Extrema, em 02 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 63/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 43/2018. 
Processo Licitatório nº 63/2018. Data: 20 de abril 
de 2018, às 13h30. Objeto: Contratação exclusiva 
de microempresa, empresa de pequeno porte 
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ou equiparadas para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva (mecânica, elétrica), 
alinhamento, balanceamento, e troca de filtro e óleo, 
bem como de aplicação e fornecimento de peças e 
acessórios com reposição genuína para o veículo oficial 
VAN Renault Master Minibus Executiva 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: Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Extrema, em 02 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 67/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 44/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 44/2018. 
Processo Licitatório nº 67/2018. Data: 23 de abril 
de 2018, às 09h. Objeto: Contratação exclusiva 
de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas para fornecimento de um veículo 
oficial, tipo sedan, na cor branca, com as seguintes 
características e itens mínimos: motor a partir de 1.6; 
total flex; 0 (zero km); direção hidráulica; nº passageiros 
04 + 1; bancos revestidos material sintético, rádio 
CD MP3, com entrada USB e bluetooth; DVD e 
autofalante; ar condicionado; travas elétricas, vidros 
dianteiros e traseiros elétricos; vidros e travas elétricas 
nas quatro portas; retrovisores elétricos; freios ABS; 
desembaçador de vidro traseiro; computador de bordo 
multifunções; faróis de neblina; insulfilme máximo 
permitido em lei; chave com comandos integrados; 
alarme; tapetes, e com todos os itens obrigatórios 
por lei. 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: Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Extrema, em 03 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 69/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 45/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 45/2018. 
Processo Licitatório nº 69/2018. Data: 20 de abril 
de 2018, às 09h30. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios de forma parcelada, mediante requisição, 
nas quantidades estimadas em: ITEM 01 – 20 frascos 
com 200 ml de adoçante líquido sacarina e ciclamato; 
ITEM 02 –120 caixas com um litro de leite desnatado, 
UHT; ITEM 03 – 2.500 caixas com leite integral, UHT; 
ITEM 04 – 300 frascos de suco integral e concentrado 
de maracujá, com polpa, água potável, sem adição 

de açúcar e glúten, embalagem mínima de 500ml, 
rende mínimo de 2 litros; ITEM 05 – 250 unidades de 
refrigerante tipo “cola”, contendo água gaseificada, 
açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante 
caramelo, acidulante INS 338, com mínimo de 2 litros; 
ITEM 06 – 300 vidros com 200 gramas de café solúvel. 
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: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal 
de Extrema, em 02 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 70/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 46/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 46/2018. 
Processo Licitatório nº 70/2018. Data: 25 de abril de 
2018, às 10h. Objeto: Contratação exclusiva de ME, EPP 
ou Equiparadas para fornecimento de uma impressora 
monocromática multifuncional a laser: impressora; 
copiadora e scanner, compacta, com as seguintes 
características mínimas: memória interna de 256 Mb; 
velocidade máxima de impressão até 40ppm; ciclo de 
trabalho até 80.000 cópias, monitor com tela de toque; 
110v, com cabos de luz e impressão/conectividade. 
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: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, em 04 de abril de 2018.

AVISO – REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES
Câmara Municipal de Extrema – Registro Cadastral de 
Fornecedores -Chamamento Público: O presidente da 
Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo de Souza Santos 
Junior, no uso de suas atribuições legais e conforme 
artigo 34 da Lei 8.666/93 declara que se encontra 
aberto permanentemente o Registro de Cadastro 
de Fornecedores na sede da Câmara Municipal de 
Extrema, para a atualização dos registros existentes e 
para o ingresso de novos interessados. Informações: 
licitacaoextrema@yahoo.com.br. Assina: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal 
de Extrema, em 02 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 34/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 30/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – DJ&SG Comunicação 
Visual Ltda - CNPJ 28.337.515/0001-09. Objeto: 1.1 
Aquisição de placas e prismas, mediante requisição, 
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nas quantidades estimadas em: ITEM 04 – 04 (quatro) 
placas em aço inox com gravação de foto, nome e ano 
de presidência, com moldura, veludo azul marinho nas 
seguintes dimensões: tamanho da moldura:45 cm x 
35 cm(AXL); tamanho da foto com dizeres no mesmo 
corpo:34 cmx24cm(AXL); Espessura da moldura:2 cm 
x 2cm; pelo valor unitário de R$ 110,00. Contrato. Nº. 
23/2018 – Processo nº 34/2018 – Pregão Presencial 
Nº. 30/2018. Dotação orçamentária – 4.4.90.52 – 
Equipamentos e Material Permanente. Vigência: 19 de 
março de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante e 
Cleyson Henrqiue Oliveira Silvao, pela Contratada, em 
19 de março de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 34/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 30/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – DRS Engenharia de Placas 
e Granitos Eireli - ME - CNPJ 18.966.053/0001-
27. Objeto: Aquisição de placas e prismas, mediante 
requisição, nas quantidades estimadas em: ITEM 01 - 
11 (onze) placas de identificação em latão, na cor preto, 
gravado na cor dourada em alto relevo no tamanho 50 
cm x 10 cm, com impressão do timbre, com borda em 
torno da placa em dourado, com furação para fixação; 
pelo valor unitário de R$ 33,25; ITEM 03 – 33 (trinta e 
três) placas em aço inox escovado, com moldura em 
alumínio de espessura de 02 cm x 02 cm, na medida 
32 cm largura x 22 cm altura e moldura da placa em 
aço inox de 23,5 cm largura x 16,5 cm altura gravado na 
cor preta, com brasão colorido da Câmara Municipal de 
Extrema, em veludo azul marinho, embalada de forma 
reforçada, que suporte o peso do objeto; pelo valor 
unitário de R$ 71,85. Contrato. Nº. 22/2018 – Processo 
nº 34/2018 – Pregão Presencial Nº. 30/2018. Dotação 
orçamentária – 3.3.90.30 – Material de Consumo. 
Vigência: 19 de março de 2018 a 31 de dezembro de 
2018. Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior pela 
Contratante e Decio dos Santos Ribeiro Dourado, pela 
Contratada, em 19 de março de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 44/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 35/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Fort Print Equipamentos 
e Suprimentos de Informática Ltda - CNPJ 
22.579.314/0001-23. Objeto: ITEM 03 – Uma 
impressora, copiadora multifuncional laser (preto) 
de alta velocidade com impressão duplex e 
rede, com as seguintes características mínimas: 
Multifuncional laser de alta velocidade com rede;Ideal 
para empresas ou pequenos grupos de trabalho; 

Impressão monocromática e cópia de até 40ppm 
com digitalização a cores; Duplex automático (frente e 
verso); Capacidade para 300 folhas; 110v. Valor unitário: 
R$ 1.738,55. Contrato. Nº. 25/2018 – Processo nº 
44/2018 – Pregão Presencial Nº. 35/2018. Dotação 
orçamentária – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material 
Permanente. Vigência: 02 de abril de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018. Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Olívio Afonso Dias Franco 
pela Contratada, em 02 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 44/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 35/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – MICNET Tecnologia 
e Comércio de Informática Eireli ME - CNPJ 
18.587.217/0001-05. Objeto: Contratação exclusiva 
de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: 
ITEM 01 – um conjunto de microcomputador com placa 
mãe compatível, com processador de 12 MB Cache, 
6 Núcleos e 12 segmentos, com 8 Gb de memória 
Ram, com HD sata de 1 Tb, com saídas frontais Usb, 
com combo driver leitor / gravador de DVDRW, com 
mouse óptico, caixas de som e teclado multimídia, tela 
led 18,5 polegadas, 110v. Valor unitário: R$ 4.300,00. 
Contrato. Nº. 26/2018 – Processo nº 44/2018 – 
Pregão Presencial Nº. 35/2018. Dotação orçamentária 
– 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
Vigência: 02 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 
2018. Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior pela 
Contratante e Fabio Antonio de Souza pela Contratada, 
em 02 de abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 45/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 36/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. O 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo 
de Souza Santos Junior, no uso de sua competência 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei Federal 10.520/2002 
HOMOLOGA para que produzam os seus jurídicos e 
legais efeitos a contratação exclusiva de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparadas para 
fornecimento de prestação de serviços de limpeza 
de vidros (internos / externos) com a disponibilização 
de mão de obra, materiais e equipamentos, nas 
dependências da Câmara Municipal de Extrema, pelo 
valor unitário de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos 
reais), com a empresa Cristiane Soares Siqueira, 
inscrita no CNPJ nº. 29.046.359/0001-51. O Processo 
nº. 45/2018, Pregão Presencial nº. 36/2018, Edital nº 
36/2018 estão em conformidade com a Lei 8.666/93, 
suas posteriores alterações, e sendo conveniente à 
administração que adota na íntegra o parecer jurídico 

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



6

anexado nos autos. O processo em epígrafe encontra-
se com vista franqueada aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, presidente, em 02 de 
abril de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 44/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 35/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. O 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo 
de Souza Santos Junior, no uso de sua competência 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei Federal 10.520/2002 
HOMOLOGA para que produzam os seus jurídicos e 
legais efeitos a contratação exclusiva de ME, EPP 
ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 01 – 
um conjunto de microcomputador com placa mãe 
compatível, com processador de 12 MB Cache, 6 
Núcleos e 12 segmentos, com 8 Gb de memória Ram, 
com HD sata de 1 Tb, com saídas frontais Usb, com 
combo driver leitor / gravador de DVDRW, com mouse 
óptico, caixas de som e teclado multimídia, tela led 18,5 
polegadas, 110v; com a empresa Micnet Tecnologia e 
Comércio de Informática Eireli ME, inscrita no CNPJ 
nº. 18.587.217/0001-05, pelo valor unitário de R$ 
4.300,00. ITEM 02 – Uma impressora multifuncional 
digital colorida,110v, com wireless e impressão duplex, 
com as seguintes características mínimas: INTERFACE 
PADRÃO: Flexibilidade de conexão em rede: Wi-fi 
802.11b/g/n e rede cabeada Gigabit com interface 
intuitiva para configurar e compartilhar em rede com 
ou sem fio, com o leitor de cartão NFC integrado. Com 
recursos avançados que protegem contra acessos não 
autorizados e controlam os custos através da restrição 
de impressão por usuário ou grupos; VELOCIDADE DE 
IMPRESSÃO: Alta qualidade e velocidade de impressão, 
com velocidade de até 33ppm para impressões 
coloridas e em preto e branco; VELOCIDADE DE CÓPIA: 
Cópia rápida e avançada, velocidade de digitalização 
de 33cpm. Scaneia e envia para e-mail, SharePoint®, 
serviços na nuvem; com a capacidade de 80 folhas 
do ADS.DUPLEX: Imprime, copia e digitaliza facilmente 
documentos frente e verso; SCANNER: Avançados 
recursos de digitalização. Compartilha diretamente 
para o E-mail, SharePoint®. Além disso, digitaliza e envia 
para os serviços de negócios na nuvem, EVERNOTE®, 
DROPBOX, BOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®,
ONEDRIVE®, FACEBOOK™, FLICKR®;PAINEL: 
Touchscreen colorido de 7”. Menu de fácil navegação 
e que permita criação de até 64 atalhos customizados, 
com a empresa Meta Licitações Eireli ME, inscrita no 
CNPJ nº. 29.227.276/0001-99, pelo valor unitário de 
R$ 4.794,81. ITEM 03 – Uma impressora, copiadora 
multifuncional laser (preto) de alta velocidade 
com impressão duplex e rede, com as seguintes 

características mínimas: Multifuncional laser de alta 
velocidade com rede;Ideal para empresas ou pequenos 
grupos de trabalho; Impressão monocromática e 
cópia de até 40ppm com digitalização a cores; Duplex 
automático (frente e verso); Capacidade para 300 
folhas; 110v, com a empresa Fort Print Equipamentos 
e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ 
nº. 22.579.314/0001-23, pelo valor unitário de R$ 
1.738,55. O Processo nº. 44/2018, Pregão Presencial 
nº. 35/2018, Edital nº 35/2018 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 vistas franqueadas aos 
interessados. Assina: Edvaldo de Souza Santos Junior, 
presidente, em 29 de março de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 64/2018 – DISPENSA 
Nº 07/2018
Câmara Municipal de Extrema. Ratificação de Dispensa. 
Artigo 24, Inciso V da Lei 8.666/93. Ratifica-se em 
cumprimento ao Artigo 26 da Lei 8.666/93 para que 
produzam seus jurídicos e legais efeitos a contratação 
de prestação de serviços de seguro de acidentes 
pessoais para a estagiária Sara Lídya Rosa dos Santos 
da Câmara Municipal de Extrema pelo valor unitário de 
R$ 36,75 (trinta e seis reais setenta e cinco centavos), 
com a empresa MAPFRE VIDA S/A. O processo número 
64/2018, Dispensa 07/2018 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 02 de abril de 2018.

FIM
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