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500 vagas para cursos de qualificação
gratuitos em Extrema

Parceria entre Ministério Público e Prefeitura de 
Extrema viabilizou o projeto
A qualificação profissional terá mais um grande impulso 
em Extrema com a provação do projeto “Extrema 
Qualifica: Ação Social para Formação Profissional 
no Turismo” aprovado na 45ª Reunião Ordinária do 
Grupo Coordenador do FUNEMP – Fundo Especial do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
O FUNEMP assegura recursos para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. O projeto, 
que será executado pela Secretaria de Turismo em 
parceria com as Secretarias de Assistência Social 
e de Desenvolvimento Econômico, visa qualificar 
profissionalmente a população extremense, com faixa 
etária de 16 a 60 anos, em especial desempregados 
e assistidos pelo Cadastro Único do Governo Federal 
pelo programa Bolsa Família.
Através do SENAC, entidade parceria do projeto, 
serão disponibilizadas 500 vagas para 11 cursos 
profissionalizantes, 9 workshops e 1 palestra nas 
áreas de Turismo e Hospitalidade, num prazo total de 3 
anos para execução.
O valor de R$ 507.654,00 será investido pelo 
Ministério Público enquanto o Governo Municipal fará a 

contrapartida de R$121.960,00 para insumos a serem 
utilizados durante a realização dos cursos.
O projeto será fiscalizado e acompanhado pela 
Promotora de Justiça de Extrema.
O chamamento público e a triagem das pessoas 
assistidas pelo Cadastro Único para a qualificação 
profissional do presente projeto será realizada pelo 
corpo técnico da Secretaria de Assistência Social.
Enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
monitorará a efetividade do presente projeto por 
meio da taxa de empregabilidade a ser medida 
semestralmente no Balcão de Empregos.
A Secretaria de Turismo realizará ainda uma atividade 
educativa em cada curso do presente projeto com 
objetivo de despertar o sentimento de conservação 
ambiental e informar sobre a oferta turística municipal 
organizada em Rotas Turísticas.
Na foto: Dr. Leonardo Duque Barbabela, Presidente do 
Grupo Coordenador do FUNEMP e Lúcia Helena Couto 
Diniz, Secretária Executiva do FUNEMP e Analista do 
MP e o Chefe de Divisão de Qualificação da Secretaria 
Municipal de Turismo, Ivo Leme.

Confira os cursos:
Auxiliar de Cozinha | Agente de Informações Turísticas 
| Boas Práticas na Manipulação de alimentos | 
Culinária Mineira | Técnicas de Montagem de Coffee 
Break | Quitandas Tradicionais e Mineiras | Garçom | 
Recepcionista
Primeiros Socorros | Cuidador de Idoso | Cuidador 
Infantil | Palestra: Rotinas Trabalhistas | Workshop: 
Reaproveitamento de alimentos | Workshop: Técnicas 
de Chefia e Organização na cozinha | Workshop: 
Desenvolvimento de cardápios para restaurantes | 
Workshop: Técnicas para Barista | Workshop: Técnicas 
de serviços de camareira em meio de hospedagem | 
Workshop: Etiqueta Profissional | Workshop: Como 
Elaborar Plano de Marketing | Workshop: Gestão de 
Bares, Restaurante e Similares | Workshop: Redes 
Sociais: Oportunidades e Desafios.

Chefe de Divisão de Qualificação da Secretaria Municipal
de Turismo, Ivo Leme, representando a Prefeitura de Extrema.
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PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 10/2017 – PREGÃO 
CONVITE Nº 04/2017
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de termo 
aditivo de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – 
Juliana Caroline Marques Conceição - CNPJ 
13.559.969/0001-49. Objeto: celebração do 
primeiro termo aditivo de acréscimo ao Contrato 
nº 09/2017, PRC 10/2017 para fornecimento de 
tôneres compatíveis com impressoras Brother 
MFC-9460CDN, Brother DCP8152DN; HP 
Color Laserjet Pro MFP. Contrato Nº. 09/2017 
– Processo nº 10/2017 – Convite nº. 04/2017. 
Dotação orçamentária –3.3.90.30. Vigência: 14 
de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Valor 
global: R$ 2.116,20 (dois mil cento e dezesseis 
reais, vinte centavos). Assinam: Edvaldo de Souza 
Santos Junior pela Contratante e Juliana Caroline 
Marques Conceição, pela contratada.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 73/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 15/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de contrato – Partes – Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00 – ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME - 
CNPJ 13.189.948/0001-89 Objeto: ITEM 01 – dois 
repetidores de sinais, com duas antenas internas, 
110 v, marca TP Link; ITEM 02 – quatorze suítes 
de aplicativos com processador de texto, planilha 
de cálculo, apresentação gráfica, gerenciador 
de tarefas e-mails e contatos, última versão 
completa, licença perpétua, versão download, 
não mídia, Microsoft Office. Contrato Nº. 21/2017 
– Processo nº 73/2017 – Pregão Presencial Nº. 
15/2017. Dotações orçamentárias – 4.4.90.52 e 
3.3.90.30. Vigência: 19 de julho de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017. Valor global: R$ 6.466,00 (seis 
mil quatrocentos e sessenta e seis reais). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e Ana Priscila do Prado Machado, pela contratada.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 73/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 15/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de contrato – Partes – Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00 – WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
– EPP - CNPJ 10.353.276/0001-07 Objeto: 
ITEM 06 – duas impressoras multifuncionais a 
laser colorida; impressão, cópia, scanner e fax; 
compatível com sistema operacional Windows; 

velocidade mono de até 18 cpm e colorida de 
até 4 cpm; 110 v, com cabos de luz e impressão/
conectividade, marca Samsung/CF 480FW. 
Contrato Nº. 22/2017 – Processo nº 73/2017 
– Pregão Presencial Nº. 15/2017. Dotação 
orçamentária – 4.4.90.52. Vigência: 19 de julho 
de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Valor global: 
R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa 
reais). Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior 
pela Contratante e Wallinson Alves Arcanjo, pela 
contratada.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 73/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº15/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de contrato – Partes – Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00 – Zefa Comércio de Eletrônicos Ltda – ME 
- CNPJ 05.230.944/0001-79. Objeto: ITEM 07 – 
sete conjuntos de microcomputadores, cor preta, 
com processador com 4/8 núcleos/threads , 
frequência de operação mínima de 4,2GHZ, mínimo 
de 8.0 MB de cache e potência 91W, compatível 
com memória DDR-4 2400- DDR3L-1600, 
placa mãe compatível com as especificações do 
processador, placa de video onboard, fonte 110v, 
04 baias, entradas USB, memória 8GB; tamanho 
do HD 01 TB; gravador de DVD, par de caixas de 
som estéreo amplificadas, 02 watts rms, PC 
2.0, teclado multimídia português Brasil ABNT2, 
preto/prata, com fio, 107 teclas, mínimo 11 teclas 
de atalho, com pés de apoio, com botões de 
navegação, botões. Monitor de vídeo; tamanho 
da tela de no mínimo 18,5’’ (16:9); tipo LED; 
compatibilidadde com Windows XP, Vista, 7, 8 e 
10; resolução máxima; interface 1x D-sub, 1x DVI; 
alimentação bivolt; acompanha cabo D-sub. Um 
mouse óptico entrada USB, dimensão aproximada 
10 cm; 110v, marcas Intel Kingston, WD, HP, Liton 
DGS, C3TECH. Contrato Nº. 23/2017 – Processo 
nº 73/2017 – Pregão Presencial Nº. 15/2017. 
Dotação orçamentária – 4.4.90.52 Vigência: 19 
de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Valor 
global: R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos 
e cinquenta reais). Assinam: Edvaldo de Souza 
Santos Junior pela Contratante e Fábio Luiz 
Barzagli pela contratada.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 55/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 06/2017: Extrato de termo 
de aditivo de contrato – Aditivo de Acréscimo. 

ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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Partes: Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – HALLEY ALAN CABRAL 
DE ANDRADE - EPP - CNPJ 01.255.291/0001-21 
Objeto: ITEM 01 – Uma impressora monocromática 
multifuncional - impressora/copiadora/scanner/
faz, a laser,com as seguintes caracteristicas 
mínimas: memória interna de 256 Mb; velocidade 
máxima de impressão até 40ppm; resolução óptica 
de digitalização até 1200x1200ppi;redução/
ampliação da cópia de 24 a 400%; velocidade 
máxima cópia até 40 com nº máximo de cópias 
por original até 99 cópias; ciclo de trabalho até 
80.000,00 cópias;monitor com tela de toque; 
110v com cabo de luz e impressão/conectividade. 
Contrato Nº. 15/2017 – Processo nº 55/2017 
– Pregão Presencial Nº. 06/2017. Dotação 
orçamentária – 4.4.90.52. Vigência: 19 de julho de 
2017 a 31 de dezembro de 2017. Valor global: R$ 
2.579,00 (dois mil quinhentos e setenta e nove 
reais), percentual estimado do termo de acréscimo 
6,33% (seis vírgula trinta e três por cento) Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e – Halley Alan Cabral de Andrade, pela contratada.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 89/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 33/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. 
Processo Licitatório nº 89/2017. Inexigibilidade nº 
33/2017. Objeto: Contratação de uma inscrição 
específica para participação no curso Capacitação 
de Pregoeiro e Equipe de Apoio, promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Administração e Governança 
Pública Ltda – IBRAP, no dia 14 de setembro de 
2017, na cidade de São Paulo, SP. Valor unitário de 
R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais). 
Ratifica-se em cumprimento ao Artigo 26 da 
Lei 8.666/93 para que produzam seus jurídicos 
e legais efeitos a contratação deste objeto por 
inexigibilidade. Essa contratação é conveniente 
à administração que adota, na íntegra, o parecer 
jurídico anexa nos autos. O processo encontra-se 
com vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 87/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 20/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Aviso de Licitação na modalidade Pregão 
Presencial. Processo Licitatório nº 87/2017. Pregão 
Presencial nº 20/2017. Objeto: Contratação de 
microempresas - ME, empresa de pequeno porte – 

EPP ou equiparadas para fornecimento estimado 
de 100 (cem) galões com 20 litros de água mineral 
sem gás, mediante requisição. Data: 02 de agosto 
de 2017, às 10 horas. Local: 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.

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.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 78/2017 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017: Câmara 
Municipal de Extrema. Extrato de revogação. 
Processo Licitatório nº 78/2017. Pregão 
Presencial nº 17/2017. Objeto: Aquisição estimada 
de 380 (trezentos e oitenta) kg de maçã tipo 
gala, mediante requisição. Finalidade: Revogação. 
Motivo: Licitação deserta. Data da revogação: 20 
de julho de 2017. O processo encontra-se com 
vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 85/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 30/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. 
Processo Licitatório nº 85/2017. Inexigibilidade nº 
30/2017. Objeto: Contratação de três inscrições 
específicas para participação no curso “Poder 
Legislativo no Planejamento Orçamentário 
Municipal”, promovido pelo CEAP – Treinamento 
Profissional e Gerencial Ltda., de 25 a 28 de julho 
de 2017, na cidade de Belo Horizonte, MG. Valor 

ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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unitário de R$ 590,00 (quinhentos e noventa 
reais). Ratifica-se em cumprimento ao Artigo 26 
da Lei 8.666/93 para que produzam seus jurídicos 
e legais efeitos a contratação deste objeto por 
inexigibilidade. Essa contratação é conveniente 
à administração que adota, na íntegra, o parecer 
jurídico anexo nos autos. O processo encontra-se 
com vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 86/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 31/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. 
Processo Licitatório nº 86/2017. Inexigibilidade nº 
31/2017. Objeto: Contratação de sete inscrições 
específicas para participação no curso sobre 
atendimento ao público, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Administração e Governança Pública 
Ltda. – IBRAP, no dia 26 de julho de 2017, na sede 
da Câmara Municipal de Extrema. Valor global 
de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 
Ratifica-se em cumprimento ao Artigo 26 da 
Lei 8.666/93 para que produzam seus jurídicos 
e legais efeitos a contratação deste objeto por 
inexigibilidade. Essa contratação é conveniente 
à administração que adota, na íntegra, o parecer 
jurídico anexo nos autos. O processo encontra-se 
com vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 88/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 32/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. Processo 
Licitatório nº 88/2017. Inexigibilidade nº 32/2017. 
Objeto: Contratação de Uma inscrição específica 
para participação no curso “Almoxarifado – A 
Administração Eficiente”, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Administração e Governança Pública 
Ltda. – IBRAP, no dia 25 de julho de 2017, na cidade 
de São Paulo, SP. Valor unitário de R$ 898,00 
(oitocentos e noventa e oito reais). Ratifica-se 
em cumprimento ao Artigo 26 da Lei 8.666/93 
para que produzam seus jurídicos e legais efeitos 
a contratação deste objeto por inexigibilidade. 
Essa contratação é conveniente à administração 
que adota, na íntegra, o parecer jurídico anexo 
nos autos. O processo encontra-se com vistas 
franqueadas aos interessados. Assina: Edvaldo 
de Souza Santos Junior, Presidente da Câmara 

Municipal de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 90/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 34/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. 
Processo Licitatório nº 90/2017. Inexigibilidade nº 
34/2017. Objeto: Contratação de duas inscrições 
específicas para participação no curso “Vereadores 
Empreendedores: Como o Legislativo pode apoiar 
os Pequenos Negócios”, promovido pelo CEAP – 
Treinamento Profissional e Gerencial Ltda., de 25 
a 28 de julho de 2017, na cidade de Goiânia, GO. 
Valor unitário de R$ 590,00 (quinhentos e noventa 
reais). Ratifica-se em cumprimento ao Artigo 26 
da Lei 8.666/93 para que produzam seus jurídicos 
e legais efeitos a contratação deste objeto por 
inexigibilidade. Essa contratação é conveniente 
à administração que adota, na íntegra, o parecer 
jurídico anexo nos autos. O processo encontra-se 
com vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Extrema.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 117/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o resultado do Processo Licitatório 
nº 117/2017, Carta Convite nº 002/2017, referente 
a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de consultoria para apoio na elaboração 
de proposta Do Plano Plurianual (PPA-2018-2021) 
do Município de Extrema - MG., e análise do perfil 
de atuação municipal na saúde pública. Levando 
em consideração a Adjudicação do certame e a Ata 
do dia 13/07/2017, declaro e homologo a empresa 
NCA Engenharia Arquitetura e Meio Ambiente SS 
Ltda., pelo valor global de R$ 63.000,00 (sessenta 
e três mil 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, 19 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 127/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 127/2017, Pregão 

Avisos de Processos Licitatórios,
Licitações e Compras
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Presencial nº 080/2017, referente o Registro 
de preços para contratação de empresa para 
fornecimento de acesso a treinamento executivo. 
Levando em consideração a Adjudicação do 
certame e a Ata do dia 19/07/2017, declaro e 
homologo a empresa ALINE GOMES COACHING E 
TREINAMENTOS - ME no lote 1 no valor total de 
R$ 49.000,00, (quarenta e nove mil 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, 11 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 140/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o resultado do Processo Licitatório 
nº 140/2017, Carta Convite nº 003/2017, referente 
a contratação de empresa de consultoria para 
treinamento do programa SPSS STATISTIC 
22 para servidores da Secretaria Municipal de 
Turismo. Levando em consideração a Adjudicação 
do certame e a Ata do dia 14/07/2017, declaro 
e homologo a empresa ESTATISTICA SEGURA 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME. no 
valor total de R$ 9.586,00 (nove mil quinhentos e 
oitenta e seis 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, 19 de julho de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 148/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 148/2017, Pregão 
Presencial nº 092/2017, referente a seleção 
da proposta mais vantajosa de pessoa jurídica 
especializada em administração, gerenciamento, 
emissão e fornecidmento de vale alimentação 
por meio de cartões eletrônicos ou de tecnologia 
compatível equipados com chip de segurança. 
Levando em consideração a Adjudicação do 
certame e a Ata do dia 18/07/2017, declaro 
e homologo a empresa SODEXO PASS DO 
BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A com taxa 
administrativa de -1,40%. 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, 20 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 153/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 153/2017, Pregão 
Presencial nº 095/2017, referente à contratação 
de empresa para fornecimento de capacitação e 
assessoria ao CMDCA – Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente. Levando em 
consideração a Adjudicação do certame e a Ata 
do dia 14/07/2017, declaro e homologo a empresa 
Kelly Vanessa Kirner, CNPJ Nº 19.974.949/0001-
10, vencedora do presente processo licitatório nos 
lotes 01 e 02 no valor total de R$ 9.100,00 (nove 
mil e cem reais). Maiores informações, através do 
e-mail: compraspme@extrema.mg.gov.br  ou pelo 
telefone (035) 3435–4635, das 08:00 às 12:00 
horas. Extrema, 17 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 156/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que republicou por motivo de licitação 
deserta a abertura para às 09:00 horas do dia 
03/08/2017, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1.624, B. Ponte Nova, Extrema – MG, a 
habilitação para o processo licitatório nº 156/2017, 
pregão presencial nº 098/2017, objetivando o 
registro de preços para Contratação de empresa 
especializada para realização de análises de 
efluentes do Aterro Sanitário Municipal.. Mais 
informações pelo endereço eletrônico http://www.
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/executivo/
licitacoes. Extrema, 19 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 161/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 09:00 horas do dia  
28/07/2017, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, Extrema - MG a 
habilitação para o processo licitatório nº 161/2017, 
pregão presencial nº 100/2017, objetivando a 
contratação de pessoa jurídica especializada 
em metodologia de gestão para realização de 
estudo e análise para formatação de um plano 
estratégico, visando o direcionamento assertivo 
dos recursos, para a concretização de projetos que 
visam a satisfação da população e a eficiência da 
gestão. Implementação de ferramentas de gestão 
embasadas nas metodologias PDCA  e SDCA, 
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celebrados dentro do processo licitatório n° 
2015/000045: 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° 045/2015: Contrato/Ata de Registro 
nº 000202/2017; contratado (a): Pro Vasc 
Serviço em cirurgia vascular e Angeologia S/C 
Ltda-Me; objeto: credenciamento de empresa 
para prestação de serviços de saúde; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 30.000,00; data 
das assinaturas: 01/06/2017; prazo de vigência: 
12 (doze) meses; Contrato/Ata de Registro nº 
000203/2017; contratado (a): Pohl Serviços 
Médicos Ltda; objeto: credenciamento de empresa 
para prestação de serviços de saúde; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 248.500,00; data 
das assinaturas: 01/06/2017; prazo de vigência: 
12 (doze) meses; Extrema, 01 de junho 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° 2017/000066: 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° 066/2017: 
Termo de Credenciamento nº 000189/2017; 
credenciado (a): AGV Construções e Informática 
Ltda-Me; objeto: credenciamento para prestação 
de serviços de manutenção e reparos relacionados 
à área da construção civil, preventiva e corretiva 
em prédios públicos municipais; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 199.650,00; data 
das assinaturas: 13/06/2017; prazo de vigência: 
12 (doze) meses; Extrema, 13 de julho 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° 2017/000118: 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° 118/2017: 

visando a profissionalização dos líderes de áreas/
secretarias, estabelecimento de metas, agregando 
uma cultura de resultados, o desenvolvimento 
organizacional, para cumprimento do plano 
estratégico estabelecido. Implantação de Plano 
Estratégico de Recursos Humanos, consideranto 
a Gestão por Competências e o Assessment 
para Cargos de Liderança com uso da ferramenta 
DISC, tendo em vista a aplicação de ferramentas 
completas para os programas definidos. Os 
editais estão à disposição dos interessados no 
local acima mencionado. Maiores informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.
br/imprensaoficial/executivo/licitacoes.  Extrema, 
14 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 171/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 09:00 horas do dia  
07/08/2017, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, Extrema - MG a 
habilitação para o processo licitatório nº 171/2017, 
pregão presencial nº 105/2017, objetivando a 
contratação de empresa para fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão-de-obra para 
construção e instalação de torre e reforçadores 
celulares para cobertura móvel celular em áreas 
de “sombra”. Os editais estão à disposição dos 
interessados no local acima mencionado. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/executivo/
licitacoes.  Extrema, 20 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Certidão de Publicação: O Município de Extrema 
certifica a quem interessar, que na data de 01 de 
fevereiro de 2017, celebrou Termo de Cessão de 
Uso de Imóvel com o Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
conforme PAD nº 1701637/17, Termo nº 009/2017 
de controle do Estado de Minas Gerais. Extrema 
01 de fevereiro de 2017. João Batista da Silva – 
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 

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

Contratos
ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO



6 7

Ata de Registro nº 000174/2017; contratado (a): 
A. DE Oliveira e Cia Ltda; objeto: registro de preços 
para aquisição de ferramentas manuais e elétricas 
e equipamentos de pintura; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 3.173,75; data das 
assinaturas: 07/07/2017; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Ata de Registro nº 000175/2017; 
contratado (a): Comercial Casa da Lavoura Ltda-
Epp; objeto: registro de preços para aquisição de 
ferramentas manuais e elétricas e equipamentos 
de pintura; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 39.813,00; data das assinaturas: 
07/07/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000176/2017; contratado 
(a): Comercial Valente Agrovet Ltda-Epp; objeto: 
registro de preços para aquisição de ferramentas 
manuais e elétricas e equipamentos de pintura; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
48.473,80; data das assinaturas: 07/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de 
Registro nº 000177/2017; contratado (a): Lembra 
de Mim Materiais Para Construção Ltda; objeto: 
registro de preços para aquisição de ferramentas 
manuais e elétricas e equipamentos de pintura; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
24.305,00; data das assinaturas: 07/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000178/2017; contratado (a): Vila Rica Ind. 
Com. e Transportes Ltda-Epp; objeto: registro de 
preços para aquisição de ferramentas manuais e 
elétricas e equipamentos de pintura; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 9.452,50; data 
das assinaturas: 07/07/2017; prazo de vigência: 
12 (doze) meses; Ata de Registro nº 000179/2017; 
contratado (a): Vitor Augusto Ramos Ferreira-
Me; objeto: registro de preços para aquisição de 
ferramentas manuais e elétricas e equipamentos 
de pintura; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 28.648,50; data das assinaturas: 
07/07/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 07 de julho 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° 2015/000127: 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 

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO

celebrado(s) no processo licitatório N° 127/2015: 
Contrato/Ata de Registro nº 000204/2017; 
contratado (a): Cimf Radiodiagnósticos Ltda-
Me; objeto: credenciamento de empresa para 
prestação de serviços de saúde; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 600.000,00; data 
das assinaturas: 19/07/2017; prazo de vigência: 
12 (doze) meses; Extrema, 19 de julho 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° 2017/000129: 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° 129/2017: 
Ata de Registro nº 000200/2017; contratado 
(a): O. do Lago Galvanização Me; objeto: registro 
de preços para aquisição de luminárias de LED; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
17.000,00; data das assinaturas: 18/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000201/2017; contratado (a): Unicoba Energia 
S/A; objeto: registro de preços para aquisição de 
luminárias de LED; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 261.250,00; data das assinaturas: 
18/07/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 18 de julho 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° 
2017/000131: 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° 131/2017: Contrato/Ata de Registro 
nº 000104/2017; contratado (a): Editora Gráfica 
Opet Ltda; objeto: contratação de empresa para 
fornecimento de material didático para alunos 
e professores, assessoria pedagógica e portal 
interativo na internet, para atendimento da 
Secretaria de Educação; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 783.961,10; data das 
assinaturas: 03/07/2017; prazo de vigência: 6 
(seis) meses; Extrema, 03 de julho de 2017. João 
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Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000132: 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° 132/2017: Ata de Registro nº 
000180/2017; contratado (a): Central de Artigos 
Para Laboratórios Ltda; objeto: registro de preços 
para aquisição de materiais e equipamentos 
laboratoriais; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 77.105,20; data das assinaturas: 
07/07/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000181/2017; contratado (a): 
JP Cirurgica Ltda-Me; objeto: registro de preços 
para aquisição de materiais e equipamentos 
laboratoriais; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 115.522,50; data das assinaturas: 
07/07/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000182/2017; contratado 
(a): Quibasa-Química Básica Ltda; objeto: 
registro de preços para aquisição de materiais e 
equipamentos laboratoriais; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 327.809,38; data das 
assinaturas: 07/07/2017; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Extrema, 07 de julho 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° 2016/000133: 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° 133/2016: 
Contrato nº 000105/2017; contratado (a): Imago 
Diagnóstico por Imagem Ltda; objeto: contratação 
de empresa para aquisição de exames de imagem, 
radiológicos e contrastados; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 188.144,92; data das 
assinaturas: 03/07/2017; prazo de vigência: 57 
(cinqüenta e sete) dias; Extrema, 03 de julho 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° 
2017/000133: 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° 133/2017: Ata de 
Registro nº 000183/2017; contratado (a): Comepi 
Produtos Comerciais Eireli Me; objeto: registro de 
preços para aquisição de material odontológico; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
43.330,00; data das assinaturas: 07/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000184/2017; contratado (a): Dental Cremer 
Produtos Odontológicos S.A; objeto: registro de 
preços para aquisição de material odontológico; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
204.028,74; data das assinaturas: 07/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000185/2017; contratado (a): Dental Prime 
Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares 
Eireli-Me; objeto: registro de preços para aquisição 
de material odontológico; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 12.375,00; data das 
assinaturas: 07/07/2017; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Ata de Registro nº 000186/2017; 
contratado (a): Dental Universo Eireli Epp; objeto: 
registro de preços para aquisição de material 
odontológico; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 25.202,42; data das assinaturas: 
07/07/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000187/2017; contratado (a): 
Dirpom-Distribuidora de Produtos Odontológicos 
e Materiais Ltda-Me; objeto: registro de preços 
para aquisição de material odontológico; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
49.020,03; data das assinaturas: 07/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de 
Registro nº 000188/2017; contratado (a): E.C. dos 
Santos Comercial Eireli Epp; objeto: registro de 
preços para aquisição de material odontológico; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
188.678,38; data das assinaturas: 07/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 07 
de julho de 2017. João Batista da Silva – Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
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celebrados dentro do processo licitatório n° 
2017/000167: 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° 167/2017: Contrato nº 000106/2017; 
contratado (a): Estúdio LA Filmagens e Eventos 
Ltda-Me; objeto: apresentação de show artístico-
musical no parque municipal de eventos no dia 23 
de julho de 2017 no evento denominado 4º Extrema 
Pro Rock com a banda ‘’Dead Fish’’; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 7.500,00; data das 
assinaturas: 17/07/2017; prazo de vigência: 30 
(trinta) dias; Extrema, 17 de julho de 2017. João 
Batista da Silva – Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO – DENTISTA: A Prefeitura Municipal 
de Extrema, por intermédio da Secretaria de 
Recursos Humanos e da Comissão Avaliadora 
(Portaria 1314/2017), homologa o resultado 
final do processo seletivo para a contratação de 
Dentista, conforme Edital de 03 de julho de 2017.
Classificação final:

CANDIDATO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO
Adriana Pinto de Andrade | 9,66 | 1º
Viviane Piovesan Leme | 9,33 | 2º
Patrícia Xavier Pereira | 8,6 | 3º
Thaís Onisto Baságlia Coutinho Tiago |8,5 | 4º
Mary Aparecida Mayumi Uada | 7 | 5º

Extrema, 19 de julho de 2017.
João Batista da Silva
Prefeito Municipal

FIM
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