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Nova Pesquisa também coloca Extrema em Nº1 
em Minas

Mais um índice publicado comprova a Administração 
Municipal de Extrema como sendo de excelência. A 
edição 2017 do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal faz 
uma análise sobre a situação das contas públicas 
municipais do ano de 2016.

Construído exclusivamente com base em estatísticas 
oficiais declaradas pelos próprios municípios, o IFGF 
é composto por cinco indicadores: Receita Própria, 
Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo 
da Dívida.

Esta edição do IFGF analisou as contas de 740 dos 853 
municípios do estado de Minas Gerais, onde vivem 19,0 
milhões de pessoas – 90,4% da população estadual.

A maior parte das cidades mineiras analisadas 
apresentou situação fiscal difícil ou crítica em 2016 – 
respectivamente, foram 477 municípios (64,5%) com 
pontuação entre 0,4 e 0,6 e 188 (25,4%) com nota 
inferior a 0,4 pontos.  Apenas 75 prefeituras (10,1%) 
registram boa situação fiscal.

Entre os dez primeiros colocados do ranking mineiro, 
sete figuram no Top 100 nacional do IFGF. Líder estadual, 
Extrema conquistou grau de excelência em quatro dos 
cinco indicadores investigados, com destaque para as 
notas máximas no IFGF Investimentos, já observada 
em 2015, e no IFGF Liquidez.

O estudo completo pode ser acessado em www.firjan.
com.br/ifgf/

Este é o segundo índice em 2017 que coloca Extrema 
em número 1 no estado.

No primeiro semestre, o Conselho Federal de 
Administração publicou o índice de Gestão Municipal 
de todas as cidades brasileiras e Extrema foi apontada 
como a 1ª Colocada em Minas Gerais.

O Índice consiste em medir a governança pública 
nos municípios brasileiros a partir de três dimensões: 
Gastos e Finanças Públicas; Qualidade da Gestão; e 
Desempenho.

Considera áreas como saúde, educação, planejamento 
urbano, articulação institucional, gestão fiscal, 
habitação, recursos humanos e outras. O Índice de 
Gestão Municipal será atualizado anualmente.

Os municípios foram divididos em quatro grupos:

:: Até 20 mil habitantes

:: Entre 20 e 50 mil habitantes

:: De 50 a 100 mil

:: Acima de 100 mil habitantes

Na classificação geral aparece a cidade paulista de 
Ilhabela que recebeu a primeira colocação no estado 
de SP e também no Brasil.

Extrema aparece como a 1ª colocada em Minas Gerais 
e a 36ª no país, sendo seguida pela capital mineira, 
Belo Horizonte em 2º lugar.

Entre os 10 primeiros colocados em Minas Gerais 
apenas duas cidades Sul Mineiras aparecem: Extrema 
em 1º lugar e Varginha em 10º.

Acesse o link abaixo e confira o estudo completo:

http://cgp.cfa.org.br/igm/lista.php
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO 
LICITATÓRIO – Nº 181/2017 – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 112/2017. O Município de Extrema, através do 
Pregoeiro, torna público o resultado do Processo 
Licitatório nº 181/2017, Pregão Presencial nº 112/2017, 
referente o Registro de preços para AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICOS E 
SIMILARES POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 
SOBRE A TABELA CMED/ANVISA. Levando em 
consideração a Adjudicação do certame e a Ata do dia 
14/08/2017, declaro e homologo a empresa MGMED 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, onde constatou-
se que a mesma estava habilitada, sendo declarada 
vencedora no lote 1 pelo desconto concedido de 3% 
(três porcento). 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, 
14 de agosto de 2017.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 179/2017: O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público o 
resultado do Processo Licitatório nº 179/2017, 
Chamamento Público 003/2017, referente a  
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PNAE. 
Levando em consideração a Adjudicação do 
certame e a Ata do dia 10/08/2017, declaro e 
homologo os agricultores BENEDITO TELES DE 
AZEVEDO nos lotes 26 AO 30, RENATO RESENDE 
DE SOUZA nos lotes 31 AO 35, MARIA APARECIDA 
DAS GRAÇAS OLIVEIRA nos lotes 11 AO 15 E 21 
AO 25, ROBERTO CARLOS LEME nos lotes 16 AO 
20 DIEGO HILÁRIO FANTINI GONÇALVES no lote 
5, e LEONARDO HILÁRIO FANTINI GONÇALVES 
NOS LOTES 01 AO 04 vencedores do presente 
processo licitatório. Maiores informações, através 
do e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.br. Extrema, 
11 de agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 195/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
25/08/2017, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 195/2017, pregão 
presencial nº 122/2017, objetivando o REGISTRO 
DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE 
CAMA, MESA, BANHO E PUERICULTURA. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes/.

Extrema 14 de agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
-  PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 166/2017: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público que revogou o processo licitatório 
nº 166/2017, pregão presencial nº 104/2017, 
objetivando a contratação de empresa para 
serviço de fechamento de cabine com instalação 
de climatizador em motoniveladora. Maiores 
informações pelo site: www.extrema.mg.gov.br/
imprensa oficial. Extrema, 14 de agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 173/2017 – 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de 
Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público o resultado do Processo 
Licitatório nº 173/2017, Tomada de Preços nº 
007/2017, referente à contratação de empresa 
para fornecimento de materiais e mão de obra 
para execução de Grade Piso na rampa de voô 
livre de Extrema - MG. Levando em consideração a 
Adjudicação do certame e a Ata do dia 08/08/2017, 
declaro e homologo a empresa C.B. de Barros 
Materiais de Construção ME. vencedora do 
presente processo licitatório pelo valor global de 
R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos 
reais). Maiores informações, através do site: www.
extrema.mg.gov.br. Extrema, 17 de agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 122/2017 – 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017. 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, torna publico para o conhecimento 
dos interessados que, manteve decisão que 
pontuou a empresa RC Borges Construtora 
Ltda. com 10 pontos, e as empresas  Altho 
Empeendimentos e Construções Ltda., e SHF 
Conservação e Construção Ltda., com 16 pontos, 
e convoca os representantes as empresas 
Altho Empeendimentos e Construções Ltda., e 
SHF Conservação e Construção Ltda. e demais 
interessados para realização do sorteio que 
ocorrerá no dia 14/08/2017 às 14:00 horas, na 
sala de licitações, localizada na Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1.624, Bairro Ponte Nova, 
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na Praça dos Três Poderes. Maiores informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.
br/licitacoes/.  Extrema, 11 de agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - 
INEXIGIBILIDADE 024/2017 – O Município de 
Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou inexigível 
de licitação a contratação da empresa Muniz 
Produções Artísticas Ltda., para realização de 
show musical na Praça Presidente Vargas, nas 
festividades de aniversário de emancipação-
política da cidade de Extrema, no dia 16/09/2017, 
com o artísta “Silvio Brito” e banda. O valor 
global desta contratação remonta R$ 17.000,00 
(dezessete mil reais), de acordo com o art.25, 
inciso III da Lei 8.666/93, pelo processo licitatório 
nº 192/2017, inexigibilidade nº 024/2017. Extrema, 
11 de agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
–PUBLICAÇÃO DE ADITIVO(S) CELEBRADO(S) 
DENTRO DO MÊS DE JULHO DE 2017: 1° TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO N° 138001/2016, 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE EXTREMA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EMPRESA 
JOAQUIM PEREIRA PASSOS NETO; OBJETO: 
PRORROGAÇAÕ DO PRAZO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO 
DE 2017; DATA DA ASSINATURA 07/07/2017. 
1° TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 000108/2017, CELEBRADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE EXTREMA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS E A EMPRESA. 4° TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO N° 074001/2014, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE EXTREMA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS E O DR. CARLOS EDUARDO DE 
OLIVEIRA RIBEIRO; OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO 
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL NA IMPORTÂNCIA 
DE R$ 38.404,62; DATA DA ASSINATURA 
01/07/2017. 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 
127012/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE EXTREMA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A 
EMPRESA UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM SÃO FRANCISCO DE A; OBJETO: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, 

ESTABELECENDO-SE SEU TÉRMINO NO DIA 30 
DE AGOSTO DE 2018; DATA DA ASSINATURA 
20/07/2017. 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 
082001/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE EXTREMA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A 
EMPRESA LUCFE SERVIÇOS URBANOS EIRELI-
ME; OBJETO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, 
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA CONTRATUAL 
ATÉ O DIA 4 DE JULHO DE 2018, EM RAZÃO DISSO, 
FICA ADITIVADO AO VALOR CONTRATADO A 
IMPORTÂNCIA DE R$ 7.358.868,48, ALTERANDO 
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ERA R$ 
15.366.863,07, PASSOU A SER R$ 22.725.731,55; 
DATA DA ASSINATURA 03/07/2017. EXTREMA, 
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 celebrado(s) no processo 
licitatório N° 127/2015: Termo de Credenciamento 
nº 000213/2017; credenciado (a): Laboratório e 
Consultorio Odontológico Olivotti Ltda-Me; objeto: 
credenciamento de empresa para prestação de 
serviços de saúde; modalidade: inexigibilidade; 
valor global: R$: 270.000,00; data das assinaturas: 
03/08/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 03 de agosto 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° 
2017/000138: 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° 138/2017: Termo de Credenciamento 
nº 000214/2017; credenciado(a): MW da 
Silva Marcenaria Me; objeto: credenciamento 
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de empresa para prestação de serviços de 
marcenaria; modalidade: inexigibilidade; valor 
global: R$: 389.500,00; data das assinaturas: 
31/07/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 31 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° 
2017/000140: 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° 140/2017: Contrato nº 
000124/2017; contratado (a): Estatística Segura 
Desenvolvimento de Software Ltda-Me; objeto: 
contratação de empresa de consultoria para 
treinamento do programa spss statistic 22 para 
servidores da secretaria de turismo; modalidade: 
carta convite; valor global: R$: 9.586,00; data das 
assinaturas: 10/08/2017; prazo de vigência: 30 
(trinta) dias; Extrema, 10 de agosto 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° 
2017/000144: 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° 144/2017: Contrato nº 000117/2017; 
contratado (a): Colinaz Engenharia Eireli-Me; 
objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de materiais e mão de obra para adequações 
na oficina mecânica e ampliação e  do lavador – 
Local: Garagem Municipal; modalidade: Tomada 
de Preços; valor global: R$: 187.449,21; data das 
assinaturas: 04/08/2017; prazo de vigência: 6 
(seis) meses; Extrema, 04 de agosto 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° 
2017/000148: 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° 148/2017: Contrato nº 000115/2017; 
contratado (a): Sodexo Pass do Brasil Serviços 
e Comercio S/A; objeto: seleção da proposta 
mais vantajosa de pessoa jurídica especializada 
em administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de vale alimentação por meio de 
cartões eletrônicos ou de tecnologia compatível 
equipados com chip de segurança, utilizáveis 
em estabelecimentos comerciais credenciados 
que atendam às condições, quantitativos e 
especificações mínimas estabelecidas no 
edital e anexos do edital; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 3.105.900,00; data 
das assinaturas: 31/07/2017; prazo de vigência: 
12 (doze) meses; Extrema, 31 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° 
2016/000149: 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° 149/2016: Contrato nº 000116/2017; 
contratado (a): Comercial Eliaço Ltda-Me; objeto: 
contratação de empresa para prestação de 
serviços de sinalização vertical; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 93.334,72; data 
das assinaturas: 28/07/2017; prazo de vigência: 
120 (cento e vinte) dias; Extrema, 28 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° 
2017/000149: 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° 149/2017: Ata de Registro nº 
000212/2017; contratado (a): NG Transportes, 
Pavimentação e Comércio de Materiais de 
Construção Ltda Me; objeto: registro de preços 
para aquisição de materiais para cascalhamento 
e pavimentação de vias públicas municipais; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
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3.366.000,00; data das assinaturas: 28/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000213/2017; contratado (a): Stone Building 
S/A Indústria e Comércio; objeto: registro de preços 
para aquisição de materiais para cascalhamento 
e pavimentação de vias públicas municipais; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
2.867.200,00; data das assinaturas: 28/07/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses;Extrema, 28 
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° 
2017/000154: 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° 154/2017: Ata de Registro nº 
000217/2017; contratado (a): Anderson Fernando 
Silva 340784188-48; objeto: registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios, carnes, 
hortifrutigranjeiros e refrigerantes; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 1.950,90; data 
das assinaturas: 08/08/2017; prazo de vigência: 
12 (doze) meses; Ata de Registro nº 000218/2017; 
contratado (a): Comercio de Mercadorias Dantas 
Ltda-Me; objeto: registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros 
e refrigerantes; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 210.293,15; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000219/2017; contratado (a): 
Supermercado Kurihara Ltda; objeto: registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios, 
carnes, hortifrutigranjeiros e refrigerantes; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
8.734,25; data das assinaturas: 08/08/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 08 
de agosto 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° 2016/000155: 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° 
155/2015: Contrato nº 000118/2017; contratado 
(a): Comercial Casa da Lavoura Ltda-Epp; objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção para o fundo municipal 
de habitação; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 109.350,00; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 04 (quatro) 
meses; Contrato nº 000119/2017; contratado (a): 
Gabriela Materiais para Construção Ltda; objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção para o fundo municipal 
de habitação; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 97.416,97; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 04 (quatro) meses; 
Contrato nº 000120/2017; contratado (a): Irmãos 
Rosa materiais para Construção Ltda; objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção para o fundo municipal 
de habitação; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 27.343,60; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 04 (quatro) meses; 
Contrato nº 000121/2017; contratado (a): Lembra 
de Mim Materiais de Construção Ltda-Me; objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção para o fundo municipal 
de habitação; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 65.640,00; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 04 (quatro) 
meses; Contrato nº 000122/2017; contratado 
(a): Vila Rica Industria Comércio e Transportes 
Ltda-Epp; objeto: contratação de empresa para 
fornecimento de materiais de construção para o 
fundo municipal de habitação; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 56.069,95; data das 
assinaturas: 08/08/2017; prazo de vigência: 04 
(quatro) meses;   Extrema, 08 de agosto 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° 2017/000155: 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° 155/2017: 
Ata de Registro nº 000220/2017; contratado 
(a): A. R Bento Informática Me; objeto: registro 
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de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 79.682,00; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000221/2017; contratado 
(a): Comercial farah Ltda; objeto: registro de 
preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 582.343,00; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000222/2017; contratado 
(a): Extrema Paper Office Ltda; objeto: registro 
de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 212.965,00; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000222/2017; contratado 
(a): Lexpaper Comercio de Materiais de Escritório 
Informática e Serviços Ltda-Epp; objeto: registro 
de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 243.382,00; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Ata de Registro nº 000223/2017; contratado (a): 
Zéfa Comercio de Eletrônicos Ltda; objeto: registro 
de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 212.965,00; data das assinaturas: 
08/08/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 08 de agosto 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° 2017/000156: 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° 156/2017: 
Ata de Registro nº 000232/2017; contratado 
(a): Eco System Preservação do Meio Ambiente 
Ltda; objeto: registro de preços para contratação 
de empresa especializada para realização de 
análise de efluentes do aterro sanitário municipal; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
9.966,41; data das assinaturas: 15/08/2017; 
prazo de vigência: 10 (dez) meses; Extrema, 15 de 
agosto 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° 
2017/000161: 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° 161/2017: Contrato nº 000123/2017; 
contratado (a): Consultoria Gente Resultado 
Eireli-Me; objeto: Contratação de Pessoa Jurídica 
especializada em metodologia de gestão; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
949.080,00; data das assinaturas: 09/08/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 09 
de agosto 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° 
2017/000162: 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° 162/2017: Ata de Registro nº 
000216/2017; contratado (a): WM Churrascaria 
Grill Espaço Gourmet Ltda; objeto: registro 
de preços para contratação de empresa para 
fornecimento de dieta alimentar para pacientes no 
pronto atendimento municipal; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 124.550,00; data das 
assinaturas: 07/08/2017; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Extrema, 07 de agosto 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° 
2017/000165: 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° 165/2017: Ata de Registro nº 
000225/2017; contratado (a): A.M.V Comercio 
Promoções de Eventos Esportivos e Arbitragens 
Ltda-Me; objeto: registro de preços para aquisição 
de troféus e medalhas; modalidade: pregão 
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presencial; valor global: R$: 39.958,00; data das 
assinaturas: 11/08/2017; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Ata de Registro nº 000226/2017; 
contratado (a): Esporte Vale Comercial de Artigos 
esportivos Ltda-Me; objeto: registro de preços 
para aquisição de troféus e medalhas; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 94.533,50; data 
das assinaturas: 11/08/2017; prazo de vigência: 
12 (doze) meses;Extrema, 11 de agosto 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° 
2017/000168: 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° 168/2017: Contrato nº 000114/2017; 
contratado (a): Confederação Brasileira de 
motociclismo; objeto: contratação para realização 
do evento denominado 12° extrema MotoCross 
Fest, com a realização da 3° etapado campeonato 
brasileiro de MotoCross que acontecerá nos dias 5 
e 6 de agosto de 2017 e a Copa Brasil de Velocross 
que acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto de 
2017; modalidade: inexigibilidade; valor global: R$: 
60.000,00; data das assinaturas: 25/07/2017; 
prazo de vigência: 2 (dois) meses; Extrema, 25 
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° 2017/000175: 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° 174/2017: 
Ata de Registro nº 000227/2017; contratado (a): 
J. Mendes Júnior Me; objeto: registro de preços 
para contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos odontológicos e autoclave; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
135.000,00; data das assinaturas: 14/08/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 14 de 
agosto 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° 
2017/000179: 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° 179/2017: Contrato nº 000125/2017; 
contratado (a): Benedito Teles de Azevedo; 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar através do PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar); modalidade: 
chamada pública; valor global: R$: 1.276,00; data 
das assinaturas: 15/08/2017; prazo de vigência: 
6 (seis) meses; Contrato nº 000126/2017; 
contratado (a): Diego Hilario Fantini Gonçalves; 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar através do PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar); modalidade: 
chamada pública; valor global: R$: 14.348,80; data 
das assinaturas: 15/08/2017; prazo de vigência: 
6 (seis) meses; Contrato nº 000127/2017; 
contratado (a): Leonardo Hilario Fantini Gonçalves; 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar através do PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar); modalidade: 
chamada pública; valor global: R$: 14.348,80; data 
das assinaturas: 15/08/2017; prazo de vigência: 
6 (seis) meses; Contrato nº 000128/2017; 
contratado (a): Maria Aparecida das Graças; objeto: 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar através do PNAE (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar); modalidade: chamada 
pública; valor global: R$: 11.600,96; data das 
assinaturas: 15/08/2017; prazo de vigência: 6 (seis) 
meses; Contrato nº 000129/2017; contratado (a): 
Renato Resende de Souza; objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar através 
do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar); modalidade: chamada pública; valor global: 
R$: 19.983,60; data das assinaturas: 15/08/2017; 
prazo de vigência: 6 (seis) meses; Contrato nº 
000130/2017; contratado (a): Roberto Carlos 
Leme; objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar através do PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar); modalidade: 
chamada pública; valor global: R$: 3.741,44; data 
das assinaturas: 15/08/2017; prazo de vigência: 6 
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(seis) meses; Extrema, 15 de agosto 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° 
2017/000181: 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° 181/2017: Ata de Registro nº 
000234/2017; contratado (a): MGMED Produtos 
Hospitalares Eirelii; objeto: registro de preços 
para aquisição de medicamentos de referência, 
genéricos e similares por maior desconto 
percentual sobre a tabela ANVISA/CMED 
para atender as necessidades dos munícipes 
Extremenses; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 150.000,00; data das assinaturas: 
17/08/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 17 de agosto de 2017. João Batista da 
Silva – Prefeito Municipal.

EDITAL 004/2017 -  CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO - PSICOPEDAGOGO:
O Prefeito Municipal de Extrema – MG, João 
Batista da Silva, no uso de suas atribuições 
legais, e com base na legislação vigente, através 
da Comissão Avaliadora nomeada pela Portaria 
nº 1430/2017 convoca os interessados para 
inscrição no processo seletivo, considerando a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do art.37, IX, da Constituição 
Federal, expedir o presente edital para contratação 
por prazo determinado de pessoal nos termos e 
condições seguintes:

I – DO OBJETO
O presente Edital tem por objetivo a contratação 
de 01 profissional para o cargo de Psicopedagogo.

II – DO REGIME DA CONTRATAÇÃO
O regime de contratação será por prazo 
determinado, conforme Lei 3.539/17 sob regime 
estatutário (Lei 789/90).
O salário base será de R$ 2.588,55 para uma 
jornada de trabalho de 20 horas/semanais.

III – DO PERÍODO DE CONTRATO
O período de contrato será conforme calendário 
escolar e Lei 3539/2017.

IV – DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do candidato implicará o conhecimento 
e a tácita aceitação das normas e condições, 
estabelecidas neste edital, em relação às quais 
não poderá alegar desconhecimento.
As inscrições são isentas de taxa ou quaisquer 
outros encargos financeiros, deverão ser realizadas 
pessoalmente, na Secretaria de Recursos 
Humanos, localizada na Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 624 – Ponte Nova – Extrema/MG, no 
período de 17/08/2017 à 24/08/2017 no horário 
das 8h às 12h e das 13h às 17h.
No momento da inscrição deverá o interessado 
apresentar as seguintes cópias de documentos: 
RG (carteira de identidade), Comprovante 
de Endereço, Diploma de Curso Superior em 
Pedagogia (autenticado), Diploma de Pós-
Graduação em Psicopedagogia (autenticado) e 
currículo devidamente assinado. O candidato 
deverá possuir no mínimo 1 ano de experiência na 
área. Além de constar no currículo, o interessado 
deverá comprovar o tempo de trabalho na 
respectiva área (através de registro na CTPS ou 
declaração constando local, período e cargo)

Obs: A apresentação de documentos ou 
informações falsas ou inexatas implicará o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos 
os atos decorrentes, em qualquer época.

V – ATRIBUIÇÕES DO CARGO
1 – Trabalhar com alunos do Ensino Fundamental 
de 07 a 14 anos.
2 – Inserir o trabalho de Psicopedagogo na função 
social da escola.
3 – Ser um mediador entre a família, escola e 
comunidade.
4 – Buscar a melhoria nas relações de 
aprendizagem com os alunos.
5 – Contribuir para a melhor qualidade de 
aprendizagem dos alunos e educadores.
6 – Fazer um trabalho preventivo junto aos 
professores.
7 – Detectar dificuldades apresentadas.
8 – Fazer análise crítica, das dificuldades 
apresentadas.
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9 – Auxiliar o professor na identificação da situação 
de fracasso na aprendizagem.
10 – Ser o continente das ansiedades dos 
professores, crianças e pais.
11 – Encaminhar o aluno ao especialista, de acordo 
com os problemas que ele apresenta.

VI – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
***Os candidatos serão selecionados através de 
atribuições de pontos, nos seguintes critérios: 
- 1 (um) ponto por ano de experiência devidamente 
comprovada
- 1 (um) ponto por título de Pós Graduação na 
respectiva área
- 0,5 (meio) ponto para cursos na área de atuação, 
presencial e de no mínimo 40 horas  (Alfabetização 
e Letramento, Alfabetização Matemática, 
Educação Inclusiva, Dificuldades/Transtornos de 
Aprendizagem)

***PROVA PRÁTICA

As 5 maiores pontuações serão submetidas à 
prova prática nos dias 28 e 29/08/2017, aplicada 
pela comissão abaixo:
 - Janete Evangelista Correia de Toledo 
(Coordenadora de Ensino Fundamental EJA)
 - Cássia Yumi Notoya Cardoso (Pedagoga)
 - Geisliane Aparecida Borges (Supervisor de 
Ensino)

VII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
A seleção de classificação dos candidatos seguirá 
a seguinte ordem de desempate:
 - Maior idade

VIII – DOS RECURSOS
No prazo de 2 dias úteis, contados da divulgação 
do resultado, o candidato poderá apresentar 
recurso fundamentado dirigido à respectiva 
Secretaria, devidamente protocolado na Secretaria 
de Recursos Humanos, sendo liminarmente 
indeferido o recurso que se basear em razões 
subjetivas ou sem a devida fundamentação. 
A resposta ao recurso ficará à disposição do 
interessado na referida Secretaria, no prazo de 2 
dias úteis , contados do término do prazo recursal.

IX – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA
O candidato aprovado na seleção de que trata 
este Edital será contratado no referido cargo, se 

atendidas às seguintes exigências:
a) Ter sido aprovado e classificado, na forma 
estabelecida neste edital;
b) Estar quite com as obrigações eleitorais;
c) Estar quite com as obrigações do serviço 
militar, para os candidatos do sexo masculino;
d) Possuir os requisitos exigidos pelo cargo;
e) Ter idade mínima de 18 anos;
f) Ter aptidão física e mental para exercício do 
cargo;
g) Conhecer e estar de acordo com as 
exigências contidas no presente edital;
h) Providenciar todos os documentos 
solicitados pela Secretaria de Recursos Humanos;

X – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo terá validade de 6 meses, a 
partir da publicação do resultado.

XI – DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO
A divulgação da relação dos candidatos 
classificados será feita no dia 01/09/2017 no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Extrema (http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/) e no quadro 
de avisos.

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente 
contrato correrão por dotações próprias previstas 
no Orçamento Municipal.

Extrema, 16 de agosto de 2017.
João Batista da Silva
Prefeito Municipal

EDITAL 003/2017 - CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO – MÉDICO DA FAMÍLIA:
O Prefeito Municipal de Extrema – MG, João 
Batista da Silva, no uso de suas atribuições 
legais, e com base na legislação vigente, através 
da Comissão Avaliadora nomeada pela Portaria 
nº 1.437/2017 convoca os interessados para 
inscrição no processo seletivo, considerando a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do art.37, IX, da Constituição 
Federal, expedir o presente edital para contratação 
por prazo determinado de pessoal nos termos e 
condições seguintes:

I – DO OBJETO

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
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O presente Edital tem por objetivo a contratação 
de 01 profissional para o cargo de Médico da 
Família.

II – DO REGIME DA CONTRATAÇÃO
O regime de contratação será por prazo 
determinado, conforme Lei 3.539/17 sob regime 
estatutário (Lei 789/90).
O salário base será de R$ 19.493,72 para uma 
jornada de trabalho de 40 horas/semanais.

III – DO PERÍODO DE CONTRATO
O período de contrato será de 6 meses, podendo 
ser prorrogado, desde que não ultrapasse 2 (dois) 
anos.

IV – DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do candidato implicará o conhecimento 
e a tácita aceitação das normas e condições, 
estabelecidas neste edital, em relação às quais 
não poderá alegar desconhecimento.
As inscrições são isentas de taxa ou quaisquer 
outros encargos financeiros, deverão ser realizadas 
pessoalmente, na Secretaria de Recursos 
Humanos, localizada na Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 624 – Ponte Nova – Extrema/MG, no 
período de 17/08/2017 à 21/08/2017 no horário 
das 8h às 12h e das 13h às 17h.
No momento da inscrição deverá o interessado 
apresentar as seguintes cópias de documentos: 
RG (carteira de identidade), Comprovante de 
Endereço, Diploma de Curso Superior em Medicina 
autenticado, Carteirinha do Conselho Regional 
de Medicina autenticado (somente do Estado 
de Minas Gerias), experiência comprovada em 
Medicina da Família e Comunidade , especialização 
ou cursos de extensão na referida área e currículo 
devidamente assinado.  Além de constar no 
currículo, o interessado deverá comprovar o tempo 
de trabalho na respectiva área (através de registro 
na CTPS ou declaração constando local, período 
e cargo)

Obs: A apresentação de documentos ou 
informações falsas ou inexatas implicará o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos 
os atos decorrentes, em qualquer época.

V – ATRIBUIÇÕES DO CARGO
1. Prestar assistência médica à comunidade, 
individual e/ou familiar, tanto em ambulatório 

quanto em visitas domiciliares, examinando 
os pacientes, diagnosticando e prescrevendo 
medicamentos ou outros tratamentos que se 
fizerem necessários;
2. Requerer exames clínicos laboratoriais, 
analisá-los e avaliá-los para fins de diagnósticos 
e/ou tratamento;
3. Manter em arquivo, alfanumérico e/ou 
informatizados, dos pacientes, de acordo com o 
procedimento previsto;
4. Efetuar atendimento em caso de urgência 
(se for o caso, clínica ou traumatológicas);
5. Encaminhar pacientes para tratamento 
especializado, quando o tratamento não for caso 
adequado à sua especialidade;
6. Participar de programas de saúde 
pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma 
sistemática com os demais elementos da equipe e 
promovendo a operacionalização dos serviços para 
assegurar o efetivo atendimento às necessidades 
da população;
7. Colaborar em programas médicos de saúde 
pública e em especial o Programa de Saúde da 
Família, promovidos pela municipalidade;
8. Responsabilizar-se pela emissão de laudos 
médicos para fins diversos;
9. Responsabilizar-se pela equipe 
multidisciplinar do Programa de Saúde da Família, 
quanto ao fluxograma de serviços, pontualidade, 
manutenção das atividades fins;
10.  Executar outras atividades similares por 
demanda do Diretor e/ou Secretária Municipal de 
Saúde , seu chefe imediato.
11. 
VI – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
***Os candidatos serão selecionados através de 
atribuições de pontos, nos seguintes critérios: 
- 1 (um) ponto por ano de experiência devidamente 
comprovada
- 1 (um) ponto por título de Pós Graduação ou 
cursos na respectiva área

***PROVA PRÁTICA

As 5 maiores pontuações serão submetidas à 
prova prática nos dias 23 a 25/08/2017, aplicada 
pela comissão abaixo:
 - Vandeli Cristina Ribeiro (Médico da Família)
 - Flávio Aparecido Pereira (Médico da Família)
 - Vani Salatiel de Moura Cabral (Médico da Família)

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Contratação por prazo determinado
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VII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
A seleção de classificação dos candidatos seguirá 
a seguinte ordem de desempate:
 - Maior idade

VIII – DOS RECURSOS
No prazo de 2 dias úteis, contados da divulgação 
do resultado, o candidato poderá apresentar 
recurso fundamentado dirigido à respectiva 
Secretaria, devidamente protocolado na Secretaria 
de Recursos Humanos, sendo liminarmente 
indeferido o recurso que se basear em razões 
subjetivas ou sem a devida fundamentação. 
A resposta ao recurso ficará à disposição do 
interessado na referida Secretaria, no prazo de 2 
dias úteis , contados do término do prazo recursal.

IX – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA
O candidato aprovado na seleção de que trata 
este Edital será contratado no referido cargo, se 
atendidas às seguintes exigências:
a) Ter sido aprovado e classificado, na forma 
estabelecida neste edital;
b) Estar quite com as obrigações eleitorais;
c) Estar quite com as obrigações do serviço 
militar, para os candidatos do sexo masculino;
d) Possuir os requisitos exigidos pelo cargo;
e) Ter idade mínima de 18 anos;
f) Ter aptidão física e mental para exercício do 
cargo;
g) Conhecer e estar de acordo com as 
exigências contidas no presente edital;
h) Providenciar todos os documentos 
solicitados pela Secretaria de Recursos Humanos;

X – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo terá validade de 6 meses, a 
partir da publicação do resultado.

XI – DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO
A divulgação da relação dos candidatos 
classificados será feita no dia 30/08/2017 no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Extrema (http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/) e no quadro 
de avisos.

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente 
contrato correrão por dotações próprias previstas 

no Orçamento Municipal.

Extrema, 16 de agosto de 2017.
 João Batista da Silva 
 Secretaria de Recursos Humanos

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 95/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 21/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Aviso de Licitação na modalidade Pregão 
Presencial. Processo Licitatório nº 95/2017. Pregão 
Presencial nº 21/2017. Objeto: Aquisição estimada 
de 100 (cem) galões com 20 litros de água mineral 
sem gás, mediante requisição. Data: 30 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.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 96/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 22/2017: 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 material 
elétrico. Data: 30 de agosto de 2017, às 14 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.

RATIFICAÇÃO - Nº. do processo: 94/2017.
Modalidade / Nº.: Dispensa nº. 20/2017.
Data da autuação: 11 de agosto de 2017.
RATIFICO para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos a aquisição de doze aparelhos de headset 
completo com microfone e base discadora para 
mesa operadora 1610i do PABX intelblás e quatro 
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microfone headset dimensões aproximadas em 
41mmx150mmx190mm, pelo valor global de R$ 
2.768,00 (dois mil setecentos e sessenta e oito 
reais), com a empresa Telecam Ltda. O processo 
número 94/2017, Dispensa 20/2017, nos termos 
do Artigo 24, Inciso II estão em conformidade com 
a Lei 8.666/93, suas posteriores alterações, e 
sendo conveniente à Administração, que adota 
parecer jurídico na integra anexo nos autos. O 
processo em epígrafe encontra-se com vista 
franqueada aos interessados.
Extrema, 11 de agosto de 2017.
Edvaldo de Souza Santos Junior
Presidente

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 95/2016 – 
CONVITE Nº 42/2016: Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de termo aditivo de contrato – 
Primeiro termo aditivo de prorrogação e de reajuste. 
Partes: Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 –, Porto Seguro Companhia 
de Seguros Gerais, CNPJ 61.198.164/0001-60. 
Objeto: Prestação de serviços de seguro para 
o veículo Van. Processo Nº. 95/2016 – Convite 
Nº. 42/2016 – Contrato Nº. 37/2016. Dotação 
orçamentária: 3.3.90.39. Vigência: 30 de agosto 
de 2017 a 30 de agosto de 2018. Valor unitário do 
prêmio: R$ 2.737,96 (dois mil setecentos e trinta 
e sete reais noventa e seis centavos). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, pela contratante 
e Marta Wouters Montova e Neide Oliveira Souza 
pela contratada. Em 15 de agosto de 2017.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº. do processo: 97/2017.
Modalidade / Nº: Inexigibilidade nº. 37/2017.
RATIFICO em cumprimento ao Artigo 26 da 
Lei 8.666/93, para que produzam seus efeitos 
jurídicos e legais efeitos a contratação de uma 
inscrição específica para participação no curso 
Contratando sem Licitação, promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Administração e Governança 
Pública Ltda – IBRAP, no dia 29 de agosto 2017, 
na cidade de Belo Horizonte, MG. Participante: 
Benedito Cesar Silva, pelo valor unitário de R$ 
968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), 
sendo conveniente à Administração que adota o 
parecer jurídico anexo nos autos, na íntegra.
Extrema, 11 de agosto de 2017.
EDVALDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 98/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 38/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. 
Processo Licitatório nº 98/2017. Inexigibilidade nº 
38/2017. Objeto: Contratação de três inscrições 
específicas para participação no curso “A Câmara 
Municipal: Meio Ambiente e o Parcelamento do 
Solo”, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento 
Público Plenum Brasil Ltda., de 22 a 25 de agosto 
de 2017, na cidade de Belo Horizonte, MG. Valor 
unitário de R$ 520,00 (quinhentos e vinte 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.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº. do processo: 99/2017: Modalidade / Nº: 
Inexigibilidade nº. 39/2017.
RATIFICO em cumprimento ao Artigo 26 da 
Lei 8.666/93, para que produzam seus efeitos 
jurídicos e legais efeitos a contratação de uma 
inscrição específica para participação no curso 
Secretariado,Assessoria e Recepcionista, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Administração 
e Governança Pública Ltda – IBRAP, nos dias 24 e 
25 de agosto 2017, na cidade de Belo Horizonte, 
MG.. Participante: Rosana Suher da Silva, pelo valor 
unitário de R$ 998,00 (novecentos e noventa e 
oito reais), sendo conveniente à Administração 
que adota o parecer jurídico anexo nos autos, na 
íntegra.
Extrema, 11 de agosto de 2017.
EDVALDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 100/2017 – 
DISPENSA Nº 21/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Ratificação de Dispensa. Ratifica-se em 
cumprimento ao Artigo 26 da Lei 8.666/93 para 
que produzam seus jurídicos e legais efeitos a 
contratação de prestação de serviços e a aquisição 
de bancos e acessórios para o veículo Van com a 
empresa Marticar Bancos Reclináveis Ltda, pelo 
valor global de R$ 11.119,27 (onze mil cento e 
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dezenove reais, vinte e sete centavos). O processo 
nº 100/2017, Dispensa nº 21/2017, nos temos do 
Artigo 24, Inciso V estão em conformidade com 
a Lei 8.666/93, suas posteriores alterações, e 
sendo conveniente à Administração, que adota 
na íntegra o parecer jurídico anexo nos autos. O 
processo em epígrafe encontra-se com vista 
franqueada aos interessados. Assina: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, presidente.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 101/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 23/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Aviso de Licitação na modalidade Pregão 
Presencial. Edital nº 23/2017. Processo Licitatório 
nº 101/2017. Objeto: Contratação exclusiva 
de microempresa, EPP ou equiparadas para 
fornecimento de um veículo oficial, tipo sedan, 
na cor branca, com as seguintes características 
e itens mínimos: motor 1.6; total flex; 0 (zero km); 
direção hidráulica; nº passageiros 04 + 1; rádio 
CD MP3, com entrada USB e bluetooth; DVD e 
autofalante; ar condicionado; travas elétricas, 
vidros dianteiros elétricos, retrovisores elétricos; 
freios ABS; desembaçador de vidro traseiro; 
computador de bordo multifunções; faróis de 
neblina; tapetes e com todos os itens obrigatórios 
por lei. Data: 31 de agosto de 2017, às 09 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.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 102/2017 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 40/2017: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. 
Processo Licitatório nº 102/2017. Inexigibilidade nº 
40/2017. Objeto: Contratação de duas inscrições 
específicas para participação no 5º Congresso 
Nacional de Legislativos Municipais, promovido 
pela União dos Vereadores do Brasil, de 22 a 25 
de agosto de 2017, na cidade de Brasília, DF. Valor 
unitário de R$ 500,00 (quinhentos 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 103/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 24/2017: Câmara Municipal de 
Extrema. Aviso de Licitação na modalidade Pregão 
Presencial. Processo Licitatório nº 103/2017. 
Pregão Presencial nº 24/2017. Objeto: Contratação 
de microempresas - ME, empresa de pequeno 
porte – EPP ou equiparadas para fornecimento 
material de escritório. Data: 31 de agosto de 
2017, às 14 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.

FIM
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