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ABERTAS INSCRIÇÕES PARA PRODUÇÃO 
ASSOCIADA AO TURISMO

A Prefeitura de Extrema, por meio das Secretarias de 
Turismo e de Cultura realizará entre os dias 3 e 28 de 
abril novas inscrições em interessados em participar 
da Produção Associada ao Turismo. Composta por 
artesãos, artistas e produtores rurais. O projeto visa 
formatar novos produtos e roteiros turísticos, além 
de inserir a produção local como componente de 
atratividade turística incluindo os pequenos negócios 
na economia do Turismo Criativo do município, que tem 
por base a criação de experiências que buscam uma 
participação ativa e o envolvimento do consumidor na 
sua produção. 
Para participar do projeto os empreendedores devem 
residir em Extrema e ter uma produção artesanal, 
industrial ou agropecuária que detenha atributos 
naturais ou culturais de Extrema ou do Sul de Minas 
Gerais.
Os interessados devem contatar a Secretaria de 
Turismo para preenchimento da fi cha de Intenção 
de Visita que deverá ser solicitada pelo e-mail 
qualifi cacaotur@extrema.mg.gov.br ou comparecer 
pessoalmente na Casa de Cultura, na Praça Presidente 
Vargas nº 100, Divisão de Qualifi cação da Secretaria 
de Turismo. Horário de atendimento das 8h às 11h e 
das 14h às 17h.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL TEM MAIS DE
17 MIL LIVROS

A Biblioteca Pública Municipal “Prudência Cardoso 
Pereira” conta com um acervo de, aproximadamente, 
17.000 exemplares, de assuntos diversifi cados, 
contemplando disciplinas de currículos escolares 
e de graduação; literatura brasileira, estrangeira, 
infantojuvenil e infantil; autoajuda, humor, culinária, 
dentre outros. Objetiva não só disponibilizar os 
materiais, ou atender o usuário frequente, mas 
conquistar o usuário em potencial e contribuir para 
a formação de leitores. O público mais frequente 
é o escolar adolescente, e o maior interesse é por 
literatura de um modo geral. Seu expediente de 
atendimento é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira 
sem fechamento para o almoço.

A biblioteca atende, em média, 60 usuários 
diariamente, que vêm a fi m de  utilizar o espaço 
para trabalhos escolares, emprestar livros e gibis-  
com os quais podem fi car por 7 dias, renováveis 
presencialmente, por telefone ou por e-mail – utilizar 
o computador para pesquisas e impressões, também 
solicitam auxílio na produção das pesquisas. No ato 
da inscrição, o usuário será informado sobre outros 
detalhes de empréstimos.
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ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 042/2017: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar às 09:00 
horas do dia 11/04/2017, em sua sede, Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, nº 1.624 – B. Ponte Nova, 
a abertura dos invólucros de preços das empresas 
Bernardi & Souza Construção e Comércio Ltda EPP., 
Maio Cinco Construções Negocios Imobibilários Eireli – 
EPP., e CCP Comércio e Construções Planejadas Ltda. 
EPP., no Processo Licitatório nº 042/2017, Tomada 
de Preços nº 004/2017, referente à contratação de 
empresa para fornecimento de materiais e mão de obra 
para reforma do prédio do Terminal Rodoviário. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/licitacoes/. Extrema, 07 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - 
INEXIGIBILIDADE 010/2017 – O Município de Extrema, 
através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público que considerou inexigível de licitação a 
contratação do locutor de rodeios “Almir Cambra” para 
a XXXII Festa do Peão de Boiadeiro, nos dias 14 a 17 
de junho de 2017, na cidade de Extrema – MG., através 
da empresa Almir Cambra – Promoções e Eventos 
Ltda ME. O valor global desta contratação remonta R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais), de acordo com o art.25, 
inciso III da Lei 8.666/93, pelo processo licitatório nº 
055/2017, inexigibilidade nº 010/2017. Extrema, 11 de 
abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 076/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 24/04/2017, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
076/2017, pregão presencial nº 047/2017, objetivando 
o registro de preços para Aquisição de Trocarter 
para Cirurgias. Maiores informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/licitacoes.Extrema 
07 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 077/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  25/04/2017, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1624, B. Ponte Nova, a habilitação para o processo 
licitatório nº 077/2017, pregão presencial nº 048/2017, 
objetivando o registro de preços para Contratação de 
empresa para prestação de serviços de arbitragem de 
diversas modalidades esportivas. Maiores informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes. Extrema, 07 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 079/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 15:00 horas do dia  26/04/2017, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1624, B. Ponte Nova, a habilitação para o processo 
licitatório nº 079/2017, pregão presencial nº 049/2017, 
objetivando a contratação de empresa para realização 
de oficina de teatro e orientação artística. Os editais 
estão à disposição dos interessados no local acima 
mencionado. Maiores informações pelo site: www.
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial. Extrema, 11 de abril 
de 2017.

FIM


