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120 ALUNOS ESTÃO NAS AULAS DE VIOLÃO, VIOLA E 
CONTRABAIXO DO PROJETO MÚSICA PARA TODOS
A Prefeitura de Extrema está proporcionando aulas 
de Violão, Viola e Contrabaixo do “Projeto Música para 
Todos”, para mais de 120 alunos. Esta ação, é fruto de 
uma parceira da Secretaria Municipal de Cultura e a 
AME (Associação de Músicos de Extrema).
As aulas são realizadas no Clube Literário e Recreativo 
de Extrema, todas as segundas e terças- feiras (exceto 
feriados), das 8h às 21h. Nesse período também são 
realizados os ensaios da Ovex (Orquestra de Violões 
de Extrema) e também da OMEC (Orquestra Mineira 
Extremamente Caipira).
Atualmente o professor Marcial Araújo está ministrando 
aulas para mais de 120 alunos, e existe uma lista de 
espera, que está temporariamente encerrada por 
causa do grande número de inscritos.
Mais informações, ligue para a Secretaria Municipal de 
Cultura no telefone: (35) 3435.6066.
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PREFEITURA REALIZA O 1º FÓRUM DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Prefeitura de Extrema, por meio das Secretarias 
de Meio Ambiente e Educação realizaram o 1º Fórum 
de Educação Ambiental nos dias 6 e 12 de abril. O 
fórum foi realizado com os orientadores pedagógicos 
das escolas da rede municipal na Secretaria de Meio 
Ambiente.
Segundo os organizadores, o fórum é um momento de 
diálogo e planejamento sobre a Educação Ambiental 
que as secretarias desejam desenvolver, o evento 
visa estabelecer na rede de educação do município 
processos que estimulem as novas gerações a 
exercerem sua cidadania de maneira atuante utilizando 
as ferramentas da nossa realidade local.
A Prefeitura de Extrema possui um sistema estruturado 
de coordenação dos Processos de Educação Ambiental 
Formal (realizado com as escolas), por meio de apoio 
técnico em suas atividades e Fóruns Bimestrais de 
Educação Ambiental realizados com os orientadores 
pedagógicos e representantes das escolas municipais, 
estaduais e particulares da rede.

O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL?
“Entendem-se por educação ambiental os processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” Política 
Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, 
Art 1º.
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ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 009/2017 – 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. O MUNICÍPIO 
DE EXTREMA, inscrito no CNPJ-MF sob o n.o 
18.677.591/0001-00, com sede na Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1.624, Bairro Ponte Nova, 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João Batista 
da Silva, torna público que habilitou as empresas 
Altho Empeendimentos e Construções Ltda. e 
SHF Conservação e Construção Ltda. e inabilitou 
as empresas Aristo Construtora Ltda., Sengel 
Construções Ltda. e RC Borges Construtora Ltda. 
Maiores informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes/.  Extrema, 13 de abril de 
2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 043/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
o resultado do Processo Licitatório nº 043/2017, 
Concorrência Pública nº 003/2017, referente à 
permissão de uso de espaço público municipal para 
exploração comercial. Levando em consideração a 
Adjudicação do certame e a Ata do dia 06/04/2017, 
declaro e homologo a empresa João Carlos Regazzo 
ME. vencedora do item 01 pelo valor global de R$ 
225.010,00 (duzentos e vinte e cinco mil e dez reais) e 
a empresa Verônica dos Santos Deghi – MEI. vencedora 
do item 02 pelo valor global de R$ 20.100,00 (vinte mil 
e cem 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, 17 de 
abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2017. O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  19/04/2017, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1624, B. Ponte Nova, a abertura do envelope de 
habilitação da empresa Telefônica Brasil S/A., no 
processo licitatório nº 057/2017, pregão presencial 
nº 033/2017, objetivando a contratação de empresa 
especializada para Prestação de Serviço de Telefonia 
Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), com ligações de 
longa distância nacional, para uso dos servidores da 
Prefeitura Municipal de Extrema. Maiores informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes. Extrema, 17 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 063/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que revogou o processo licitatório nº 063/2017, 
pregão presencial nº 038/2017, objetivando o 

registro de preços para AQUISIÇÃO DE CHAPAS EM 
POLICARBONATO E MATERIAL PARA CONFECÇÃO 
DE PLACAS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/licitacoes.Extrema 17 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG -  
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 080/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  27/04/2017, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
080/2017, pregão presencial nº 050/2017, objetivando 
o Registro de preços para eventual e futura aquisição 
de peças e acessórios genuínos e originais, conforme 
especificação do fabricante, para veículos leves, 
ônibus e caminhões da frota municipal. Os editais 
estão à disposição dos interessados no local acima 
mencionado. Maiores informações pelo site: www.
extrema.mg.gov.br/imprensa oficial. Extrema, 12 de 
abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG -  
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 081/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  03/05/2017, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
081/2017, pregão presencial nº 051/2017, objetivando 
o Registro de preços para eventual e futura aquisição de 
mangueiras hidráulicas. Os editais estão à disposição 
dos interessados no local acima mencionado. Maiores 
informações pelo site: www.extrema.mg.gov.br/
imprensa oficial. Extrema, 18 de abril de 2017.
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