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SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA REUNIÕES
MENSAIS PARA AVALIAR OS RESULTADOS
A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de
Saúde realiza todo fim de mês reuniões para avaliar os
resultados obtidos no mês e estudar melhorias para a
saúde de Extrema. No último dia 24 de abril se reuniram
na Secretaria de Saúde os principais responsáveis pelo
sistema municipal de saúde.
Foram abordados diversos assuntos, entre eles o
principal foi o relatório anual de gestão do exercício
2016, cujo conteúdo era a avaliação do que foi
programado para ser executado e o reporte que foi
efetivamente concluído.
As reuniões acontecem sempre na última semana
do mês e os departamentos apresentam os dados e
melhorias que vem acontecendo na cidade de Extrema.

foi o foco dos debates .
Participaram do encontro como palestrantes, a Dra.
Eldis Camargo, assessora da Procuradoria Geral da
Agência Nacional de Águas (ANA); Marina Horta, da
ONG FA.VELA, e Vinicius de Zorzi, Especialista em
Conservação da ONG “The Nature Conservancy”
(TNC- Brasil).
Vinícius de Zorzi da TNC abordou os projetos de
conservação que a ONG desenvolve, destacando o
projeto Beyond the Source, com foco na promoção
de projetos de pagamentos por serviços ambientais,
como os desenvolvidos em Extrema (MG) e Jaguariúna
(SP), ambas nas Bacias PCJ.
Durante o encontro, o Consórcio PCJ lançou o vídeo
“A Caminho do Fórum Mundial da Água 2018”, pelo
qual pretende sensibilizar a comunidade sobre o
evento mais importante da água no mundo e mobilizar
as pessoas a buscarem mais informações de como
participar. O vídeo será exibido em salas de cinema de
Campinas, antes do início das sessões dos filmes. A
entidade está buscando o apoio de mais parceiros para
replicar a iniciativa em outros cinemas das Bacias PCJ
e nas capitais brasileiras. Uma versão estendida do
vídeo será disponibilizada em breve nas mídias sociais
do Consórcio PCJ, fique atento.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPOU DO 3º
ENCONTRO DO PROJETO GOTA D’ÁGUA
A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria
de Educação participou do 3º Encontro do Projeto
Gota d’Água, intitulado “Água e Direitos Humanos”,
que ocorreu na manhã da última sexta-feira do mês
de abril, no Museu da Água, em Indaiatuba (SP).
Aperfeiçoar a comunicação para ampliar a participação
da comunidade em discussões sobre a gestão da água
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ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 48/2017 – CONVITE
16/2017: Câmara Municipal de Extrema. Homologação.
PRC 48/2017. Convite 16/2017. HOMOLOGO para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos a aquisição de:
ITEM 01 - 600 pastas na cor laranja em cartão triplex,
300G/m², impressão preto 2 X 0, dimensões (aberta)
495 mm x 327 mm. Acabamento: impressão (frente)
em preto, dobra, corte, vinco e furação;pelo valor
unitário de R$ 1,94 (um real noventa e quatro centavos)
e ITEM 02 – 4.000 envelopes saco ouro grande
tamanho 340 mm x 240 mm, 80 gramas. Acabamento:
impressão frente, em preto, cabeçalho e rodapé, pelo
valor unitário de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos);
com a empresa Extra Print Indústria Gráfica Ltda. O
Processo Nº. 48/2017, Convite nº. 16/2017 estão em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 sendo
conveniente à administração, que adota o parecer
jurídico na íntegra. O processo em epígrafe encontrase com vista franqueada aos interessados. Assina:
Edvaldo de Souza Santos Junior – Presidente.
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 54/2017 –
INEXIGIBILIDADE Nº 19/2017: Câmara Municipal de
Extrema. Extrato de Revogação de Inexigibilidade
de Licitação. Processo Nº 54/2017. Inexigibilidade
Nº 19/2017. Objeto: Contratação de uma inscrição
específica para participação no curso E-Social na
Administração Pública Municipal, promovido pelo
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM,
nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2017, na cidade do Rio
de Janeiro, RJ. Justificativa: Desistência da empresa
em concretizar a proposta formulada. Fundamentação:
Artigo 49, §4º da Lei 8.666/93. O processo encontrase com vistas franqueadas aos interessados. Assina:
Telma Aparecida Maciel Lopes, vereadora 2ª Secretária,
nos termos da Portaria nº 50/2017.
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 31/2016 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 02/2016: Câmara Municipal de
Extrema. Extrato de termo aditivo de contrato –
Aditivo de Renovação Contratual. Partes: Câmara
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/000100 –, União Assessoria, Consultoria, Treinamento e
Informática Ltda EPP, CNPJ 10.664.372/0001-76.
Objeto: Contratação de serviços continuados de
Solução Integrada Tecnológica (SISTEMA DE GESTÃO
PÚBLICA). Processo Nº. 31/2016 – Pregão Presencial
Nº. 02/2016 – Contrato Nº. 23/2016. Dotação
orçamentária: 3.3.90.39. Vigência: 02 de maio de
2017 a 01 de maio de 2018. Valor global estimado: R$
63.541,32. Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior,
pela contratante e Rubier Coimbra de Souza, pela
contratada.

ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
Processos Legislativos
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO LEGISLATIVO
LEI Nº 3583/2017
De 08 de maio de 2017
“Autoriza o Poder Executivo a instituir no Município
de Extrema o Diploma Mérito Esportivo e dá outras
providências”
O Presidente da Câmara Municipal de Extrema,
MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o
Prefeito Municipal, nos termos do § 3º do art. 60 da Lei
Orgânica Municipal, sancionou e, nos termos do art. 40,
inciso IV do Regimento Interno, promulgo a seguinte
Lei: Art. 1° Fica instituído no âmbito do Município
de Extrema - MG o DIPLOMA MÉRITO ESPORTIVO, com
o qual serão agraciados, pelo Poder Executivo, atletas
e ex atletas do município das modalidades individuais e
coletivas existentes no município e que tenham obtido
destaque em competições municipais e regionais.
Art. 2° - Fica a cargo dos treinadores a escolher o
melhor atleta da modalidade de esporte coletivo.
Art. 3° - Devido o município ter mais de uma academia,
fica a cargo do professor de cada uma indicar o melhor
atleta da modalidade, assim o atleta que obtiver mais
resultados em competições municipais e regionais
receberá o Diploma Mérito Esportivo.
Art. 4° - A entrega do Diploma Mérito Esportivo será no
mês de dezembro de cada ano.
Art. 5° - Salvo para o Poder Executivo, a proposição da
concessão do diploma deverá estar acompanhada de
justificativa que evidencie suficientemente o mérito do
homenageado.
Art. 6° - Para fazer frente às despesas decorrentes da
execução desta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a utilizar dotações orçamentárias próprias.
Art. 7° - O Chefe do Poder Executivo regulamentará a
presente Lei, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
sua publicação.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara
Portaria Nº 48/2017
De 05 de Maio de 2017.
“Convoca Reunião Extraordinária”.
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O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas
atribuições legais,

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas
atribuições legais,

Resolve:

Resolve:
Art. 1º - Comunicar que o Presidente, Vice-Presidente e
1º Secretário da Câmara Municipal de Extrema estarão
ausentes do Município entre os dias 9 a 12 de maio de
2017.

Art. 1º - Convocar os Srs. Vereadores para a 6ª Reunião
Extraordinária que se realizará no dia 8 de maio de
2017, às 12h00min.
Art. 2º - Comunica aos Srs. Vereadores e a população
em geral que a pauta da 6ª Reunião Extraordinária
versará sobre a seguinte matéria:
I - Projeto de Lei nº2424, processo nº91/17: “Autoriza o
Poder Executivo a destinar apoio financeiro em prol da
Arquidiocese de Pouso Alegre, Paróquia de Santa Rita
de Extrema e dá outras providências”

Art. 2º - Os trabalhos legislativos e administrativos
da Câmara Municipal de Extrema serão dirigidos,
executados e disciplinados pela 1ª secretária, vereadora
Telma Aparecida Maciel Lopes, nos termos do artigo
45-A, c/c Art. 45, VII do Regimento Interno, podendo
o mesmo ainda assinar e decidir nos procedimentos
licitatórios desta Câmara.

II - Projeto de Lei nº2426, processo nº94/17: “Autoriza
o Poder Executivo a conceder apoio financeiro à cidadã
carente e dá outras providências”. - Maria Aparecida de
Toledo da Silva

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

ORDEM DO DIA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DO PRIMEIRO
PERÍODO, DA LEGISLATURA 2017/2020.
8 DE MAIO DE 2017, ÀS 12H00.
1. Conhecimento dos Projeto de Lei nºs 2424 e 2426;
2. Uso da Tribuna na Ordem do Dia;
3. Orientação Partidária:
a. Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB):
vereador Sebastião Roberto de Cunto;
b. Partido Socialista Brasileiro (PSB): vereador Rafael
Silva de Souza Lima;
c. Partido Democrático Trabalhista (PDT): vereador
Rene Cursino.
4. Primeira discussão e votação:
a. Projeto de Lei nº2424, processo nº91/17: “Autoriza o
Poder Executivo a destinar apoio financeiro em prol da
Arquidiocese de Pouso Alegre, Paróquia de Santa Rita
de Extrema e dá outras providências”
b. Projeto de Lei nº2426, processo nº94/17: “Autoriza o
Poder Executivo a conceder apoio financeiro à cidadã
carente e dá outras providências”. - Maria Aparecida de
Toledo da Silva

Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara
Portaria Nº 49/2017
De 05 de Maio de 2017.
“Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Avaliação
de Desempenho e dá outras providências”
Considerando o disposto no art. 7º da Resolução
nº28/2002 referente a composição e competência da
Comissão de Avaliação de Desempenho;
O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas
atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Avaliação de
Desempenho composta pelos seguintes servidores:
I - André Westerstahl de Abreu;
II - Cleber José do Couto;
III - João Elias de Godoi.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara
Portaria Nº 50/2017
De 08 de Maio de 2017.
“Comunica ausência do Presidente da Câmara
Municipal de Extrema e dá outras providências”.

Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente da Câmara

Secretaria da Câmara, 5 de maio de 2017.
Edvaldo de Souza Santos Junior “Juninho”
Presidente

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios,
Licitações e Compras
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 098/2017: O Município
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que
fará realizar às 14:00 horas do dia 18/05/2017, em sua
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ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B.
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº
098/2017, pregão presencial nº 063/2017, objetivando
o Registro de preços para eventual e futura aquisição
de pneus para vans. Os editais estão à disposição dos
interessados no local acima mencionado. Maiores
informações pelo site: www.extrema.mg.gov.br/
imprensa oficial. Extrema, 05 de maio de 2017..
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 101/2017: O Município
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que
fará realizar às 09:00 horas do dia 23/05/2017, em
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B.
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº
101/2017, pregão presencial nº 064/2017, objetivando
o Pregão Presencial de Registro de preços para eventual
e futura contratação de empresa para fornecimento
(locação) de arquibancadas. Os editais estão à
disposição dos interessados no local acima mencionado.
Maiores informações pelo site: www.extrema.mg.gov.
br/imprensa oficial. Extrema, 09 de maio de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 256/2016 – TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através
da Comissão Permanente de Licitação, torna público
o resultado do Processo Licitatório nº 256/2016,
Concorrência Pública nº 019/2016, referente à
contratação de empresa para execução de obras de
pavimentação(sem fornecimento de materiais), incluso
o fornecimento de equipamentos para execução dos
serviços). Levando em consideração a Adjudicação do
certame e a Ata do dia 02/05/2017, declaro e homologo
a empresa Concryel – Pavimentação Indústria e
Comércio Ltda EPP., vencedora do presente licitatório
pelo valor global de R$ 1.362.712,93 (um milhão
trezentos e sessenta e dois mil setecentos e doze
reais e noventa e três centavos). 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, 10 de maio de 2017.

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG –
Publicação de contratos/ata de registro de preços
celebrados dentro do processo licitatório n°
2017/000055: O Município de Extrema, Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de registro(s)
de preços celebrado(s) no processo licitatório N°

055/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000071/2017;
contratado (a): contratação de prestação de serviços
de locução para a XXII Festa do Peão de Boiadeiro de
Extrema M.G; modalidade: inexigibilidade; valor global:
R$: 16.000,00; data das assinaturas: 11/05/2017;
prazo de vigência: 2 (dois) meses; Extrema, 11 de maio
de 2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG –
Publicação de contratos/ata de registro de preços
celebrados dentro do processo licitatório n°
2017/000058: O Município de Extrema, Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
10.520/2002 e suas posteriores alterações,
torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s)
de registro(s) de preços celebrado(s) no processo
licitatório N° 058/2017: Contrato/Ata de Registro nº
000070/2017; contratado (a): Prima Vida Odontologia
de grupo Limitada; objeto: contratação de empresa
especializada no ramo de plano ou seguro privado
de saúde para prestação de serviços de assistência
médico-hospitalar, odontológico, laboratorial, exames
complementares e serviços auxiliares de diagnósticos,
terapia e internações, na modalidade coletivo
empresarial – ambulatorial + hospitalar com obstetrícia,
sem co-participação, do tipo plano em quarto coletivo,
cobertura nacional, com reembolso sem carência;
modalidade: pregão presencial; valor global: R$:
203.061,60; data das assinaturas: 10/05/2017; prazo
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 10 de maio de
2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG –
Publicação de contratos/ata de registro de preços
celebrados dentro do processo licitatório n°
2017/000067: O Município de Extrema, Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
10.520/2002 e suas posteriores alterações,
torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s)
de registro(s) de preços celebrado(s) no processo
licitatório N° 067/2017: Contrato/Ata de Registro nº
000121/2017; contratado (a): Inova Concretos Ltda;
objeto: registro de preços para aquisição de concreto
usinado; modalidade: pregão presencial; valor global:
R$: 115.000,00; data das assinaturas: 26/04/2017;
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 26 de abril
de 2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG –
Publicação de contratos/ata de registro de preços
celebrados dentro do processo licitatório n°
2017/000068: O Município de Extrema, Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de registro(s)
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ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Contratos
de preços celebrado(s) no processo licitatório N°
068/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000130/2017;
contratado (a): Laboratório de Analises Clínicas Nossa
Senhora do Carmo Ltda; objeto: registro de preços para
aquisição de exames laboratoriais; modalidade: pregão
presencial; valor global: R$: 124.470,81; data das
assinaturas: 08/05/2017; prazo de vigência: 12 (doze)
meses; Extrema, 08 de maio de 2017. João Batista da
Silva – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG –
Publicação de contratos/ata de registro de preços
celebrados dentro do processo licitatório n°
2017/000077: O Município de Extrema, Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de registro(s)
de preços celebrado(s) no processo licitatório N°
077/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000127/2017;
contratado (a): AMV Comercio Promoções de Eventos
Esportivos e arbitragens Ltda-Me; objeto: registro de
preços ara contratação de empresa para prestação de
serviços de arbitragem; modalidade: pregão presencial;
valor global: R$: 48.400,00; data das assinaturas:
08/05/2017; prazo de vigência: 12 (dois) meses;
Contrato/Ata de Registro nº 000128/2017; contratado
(a): JE & M Sports e Eventos Ltda Me; objeto: registro
de preços ara contratação de empresa para prestação
de serviços de arbitragem; modalidade: pregão
presencial; valor global: R$: 100.080,00; data das
assinaturas: 08/05/2017; prazo de vigência: 12 (dois)
meses; Contrato/Ata de Registro nº 000129/2017;
contratado (a): SFM Eventos Esportivos Ltda-Epp;
objeto: registro de preços ara contratação de empresa
para prestação de serviços de arbitragem; modalidade:
pregão presencial; valor global: R$: 150.140,00; data
das assinaturas: 08/05/2017; prazo de vigência:
12 (dois) meses; Extrema, 08 de maio de 2017. João
Batista da Silva – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG –
Publicação de contratos/ata de registro de preços
celebrados dentro do processo licitatório n°
2017/000080: O Município de Extrema, Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de registro(s)
de preços celebrado(s) no processo licitatório N°
080/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000125/2017;
contratado (a): Augusto Luiz dos Santos Barbosa Me;
objeto: registro de preços para contratação de empresa
para fornecimento de peças e acessórios genuínos e
originais, conforme especificação do fabricante, para
veículos leves, ônibus e caminhões da frota municipal;
modalidade: pregão presencial; valor global: R$:

3.245,50; data das assinaturas: 05/05/2017; prazo de
vigência: 12 (doze) meses; Contrato/Ata de Registro nº
000126/2017; contratado (a): Auto Diesel Comercio
de Auto Peças Ltda; objeto: registro de preços para
contratação de empresa para fornecimento de
peças e acessórios genuínos e originais, conforme
especificação do fabricante, para veículos leves,
ônibus e caminhões da frota municipal; modalidade:
pregão presencial; valor global: R$: 1.075,00; data das
assinaturas: 05/05/2017; prazo de vigência: 12 (doze)
meses; Extrema, 05 de maio de 2017. João Batista da
Silva – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG –
Publicação de contratos/ata de registro de preços
celebrados dentro do processo licitatório n°
2017/000081: O Município de Extrema, Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de registro(s)
de preços celebrado(s) no processo licitatório N°
081/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000133/2017;
contratado (a): Vitor augusto Ramos Ferreira Me; objeto:
registro de preços para aquisição de mangueiras
hidráulicas; modalidade: pregão presencial; valor global:
R$: 52.857,00; data das assinaturas: 09/05/2017;
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 09 de maio
de 2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG –
Publicação de contratos/ata de registro de preços
celebrados dentro do processo licitatório n°
2017/000084: O Município de Extrema, Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna
público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) de registro(s)
de preços celebrado(s) no processo licitatório N°
084/2017: Contrato/Ata de Registro nº 000131/2017;
contratado (a): Control Lab Controle de Qualidade
Laboratórios Ltda; objeto: registro de preços para
contratação de empresa para prestação de serviços de
provedor de ensaios de proficiência para laboratórios
Clínicos; modalidade: pregão presencial; valor global:
R$: 9.300,72; data das assinaturas: 08/05/2017; prazo
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 08 de maio de
2017. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

FIM
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