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PREFEITURA DE EXTREMA DOA 7 MIL OVOS DE 
PÁSCOA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 

A Secretaria de Educação realizou a doação de 7 mil 
ovos de Páscoa para os alunos da rede municipal. 
Todas as unidades escolares participaram de uma 
programação de páscoa diferenciada durante toda a 
semana santa. Os ovos de chocolate foram comprados 
via licitação pelo valor de R$ 48.440,00.

Durante as comemorações de Páscoa as crianças da 
rede municipal aprenderam que a Páscoa é o tempo 
de renascimento e que o símbolo da semana santa 
é Jesus Cristo, que foi crucificado na sexta-feira e 
renasceu no domingo. Nas festividades aconteceram 
apresentações, oficinas de arte, muita música, teatros, 
artesanatos, brincadeiras e os tradicionais coelhos 
entregando os ovos. Até coelhos de verdade alegraram 
as crianças durante a Semana Santa.

A administração pública busca melhorar a cada dia 
mais a educação destas crianças, para manter o 
alto índice são investidos em novas escolas, novas 
creches, na capacitação de professores e orientadores 
pedagógicos e na valorização de todos os funcionários 
que trabalham com a educação de Extrema. Devido 
ao carinho e atenção com esta área, Extrema hoje é 
considerada a melhor educação de Minas Gerais pela 
FIRJAN na edição 2015, com base em 2013.
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SEDE DO PROJETO CONSERVADOR DAS 
ÁGUAS RECEBE VISITA DE PROFISSIONAIS 

AMBIENTAIS

A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente recebe em sua sede do Conservador 
das Águas diversos alunos, professores e pessoas 
das escolas, faculdades e universidades de outros 
estados e até de outros países. No último dia 11 de 
abril, os profissionais da Agência de bacias PCJ, de 
uma comitiva européia de especialistas em gestão de 
recursos hídricos, da entidade Corporacion Cuenca 
Verde, da Colômbia e profissionais da FESP-SP à Sede 
do Projeto Conservador das Águas.

O objetivo foi difundir o Projeto Conservador das Águas, 
ampliar os conhecimentos sobre a gestão dos recursos 
hídricos e do pagamento por serviços ambientais e 
utilizá-los como ferramenta de conservação ambiental; 
Relevância nas mídias: Extrema como modelo de 
gestão ambiental, incentivo à educação ambiental.

Os profissionais vieram à Extrema com o objetivo de 
conhecer como é realizada a gestão dos recursos 
hídricos por meio do Projeto Conservador das Águas 
e a forma como é realizado o Pagamento por serviços 
ambientais (PSA). Foi realizada uma apresentação do 
Projeto Conservador das Águas pelo secretário de Meio 
Ambiente Paulo Henrique Pereira. Após a apresentação, 
foi aberta a oportunidade dos profissionais presentes 
realizarem perguntas. Em sequência, foi feita visita em 
campo para observação das atividades realizadas no 
Projeto.
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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 – TERMO 
DE HOMOLGAÇÃO. O Município de Extrema, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do 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. Levando 
em consideração a Adjudicação do certame e a Ata do 
dia 11/04/2017, declaro e homologo a empresa Maio 
Cinco Construções e Negócios Imobiliários Eireli – EPP. 
vencedora do presente processo licitatório pelo valor 
global de R$ 596.260,17 (quinhentos e noventa e seis 
mil duzentos e sessenta reais e dezessete centavos). 
Maiores informações, através do site: www.extrema.
mg.gov.br. Extrema, 20 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 076/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
republicou por motivo de licitação deserta a abertura 
para às 14:00 horas do dia  08/05/2017, 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/imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 
24 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 078/2017 - 
INEXIGIBILIDADE 013/2017 – EDITAL 062/2017. 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 02 de 
maio de 2017, no horário das 8:00 às 12:00 horas e 
das 13:00 às 17:00 horas, na sala de licitações, situada 
na Av. Waldemar Gomes Pinto, 1.624 – Bairro Ponte 
Nova, para fins de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 
NA CIDADE DE POUSO ALEGRE - MG. Os editais 
estão à disposição dos interessados no local acima 
mencionado. Maiores informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/
licitacoes. Extrema, 25 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - AVISO 
DE LEILÃO PÚBLICO - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 082/2017. O Município de Extrema, através da 
Comissão Permanente de Licitações, torna público 
que fará realizar às 09h00min do dia 10/05/2017, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
B. Ponte Nova, à habilitação para o processo licitatório 

nº 082/2017, leilão nº 001/2017, objetivando o leilão 
de materiais recicláveis. Os editais estão à disposição 
dos interessados no local acima mencionado. Maiores 
informações, através do site: www.extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial. Extrema, 24 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 083/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 08/05/2017, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
083/2017, pregão presencial nº 052/2017, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços 
de simples reconhcimento de solo (sondagem a 
percussão). Mais informações pelo endereço eletrônico 
http://extrema.mg.gov.br/licitacoes. Extrema, 20 de 
abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 084/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  08/05/2017, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
084/2017, pregão presencial nº 053/2017, objetivando 
o registro de preços para Contratação de empresa 
para prestação de serviços de provedor de Ensaios 
de Proficiência para Laboratórios Clínicos. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 18 de 
abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2017 - A Prefeitura 
Municipal de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitações, torna público que considerou dispensável 
de licitação à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 
RITUXIMABE 500 MG da empresa CMI HOSPITALAR 
S.A, pelo valor global de R$ 25.654,84 (Vinte e cinco 
mil  seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 
e quatro centavos), de acordo com o art.24, inciso IV, 
da Lei 8.666/93, pela dispensa licitatória nº 007/2017. 
Extrema, 25 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG -  
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 087/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  09/05/2017, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
087/2017, pregão presencial nº 054/2017, objetivando 
o Registro de preços para eventual e futura aquisição de 
materiais para demarcação horizontal de vias públicas. 
Os editais estão à disposição dos interessados no local 
acima mencionado. Maiores informações pelo site: 
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www.extrema.mg.gov.br/imprensa oficial. Extrema, 26 
de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - AVISO 
DE LEILÃO PÚBLICO - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 090/2017: O Município de Extrema, através da 
Comissão Permanente de Licitações, torna público 
que fará realizar às 09h00min do dia 16/05/2017, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1624, B. Ponte Nova, à habilitação para o processo 
licitatório nº 090/2017, leilão nº 002/2017, referente 
à leilão de bens móveis (veículos, ônibus, caminhões, 
kombis, camionete e motocicletas). Os editais 
estão à disposição dos interessados no local acima 
mencionado. Maiores informações, através do site 
www.extrema.mg.gov.br/imprensaoficial. Extrema, 27 
de abril de 2017.

FIM


