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TURISMO LANÇA NOVO CATÁLOGO DA 
PRODUÇÃO ASSOCIADA

A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria 
de Turismo, realizou na última terça-feira, 19, no 
Clube Literário e Recreativo de Extrema, a entrega 
da nova edição do catálogo de comercialização 
da Produção Associada ao Turismo. Cerca de 200 
pessoas compareceram ao evento, que contou com 
exposição dos produtos que fazem parte do catálogo, 
apresentações culturais e lançamento do novo filme 
promocional do Turismo em Extrema. Composta por 
artesãos, artistas e produtores rurais, a Produção 
Associada ao Turismo visa formatar novos produtos 
e roteiros turísticos, além de inserir a produção local 
como componente de atratividade turística incluindo 
os pequenos negócios na economia do Turismo 
Criativo.

Para chancelar e promover os produtos extremenses, 
a metodologia do Ministério do Turismo e SEBRAE 
propõe a produção de um catálogo, que teve sua 

primeira edição lançada em 2016 com 31 participantes 
organizados por regiões turísticas. Este catálogo foi 
utilizado pelos artesãos, artistas e produtores rurais 
para apresentar e comercializar seus produtos e após 
1 ano de promoção deste trabalho o projeto conta 
em 2017 com 40 novos participantes, totalizando 
71 produtos associados. Esta atração só foi possível 
através da publicação do catálogo que deu visibilidade 
aos trabalhos apresentados, valorização das pessoas e 
inserção dos pequenos empreendedores na economia 
do turismo. Segundo a Divisão de Qualificação da 
Secretaria de Turismo ‘a continuidade do projeto 
é estruturante para a consolidação de Extrema 
como destino turístico, pois amplia a atratividade do 
destino, favorecendo a inserção no mercado turístico 
nacional’. A versão digital do catálogo está disponível 
no site extrematur permitindo a todos que procuram 
informações do destino turístico pela internet, acesso 
aos contatos dos participantes do projeto, facilitando 
a comercialização dos produtos.

Mais informações: www.extrematur.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - 
INEXIGIBILIDADE 013/2016 – O Município de Extrema, 
através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público que credenciou o cartório 2º SERVIÇO 
NOTARIAL E REGISTRAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E DE PESSOAS JURIDICAS, no Processo Licitatório 
nº 180/2016 – Inexigibilidade nº 013/20216 - 
CHAMAMENTO PUBLÍCO, para Credenciamento de 
Cartórios para Prestação de Serviços de Tabelionato 
na Cidade de Extrema-MG, conforme tabela TJMG, nos  
itens 5, 6, 7, 8  e 9 ( Item 5: SERVIÇO NOTARIAL SERV 
PARA PROC JURIDICA  na quantidade de 1 serviço com o 
valor total de R$ 30.000,00, Item 6: SERVIÇO NOTARIAL 
SERV SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO na quantidade de 1 serviço 
com o valor total de R$ 6.500,00, item 7: SERVIÇO 
NOTARIAL SERV PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE na quantidade de 1 serviço com o valor total 
de R$ 4.000,00, Item 8: SERVIÇO NOTARIAL SERV 
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO na 
quantidade de 1 serviço com valor total de R$ 4.081,00 
e item 9: SERVIÇO REGISTRAL SERV SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO na quantidade de 1 serviço 
no valor total de R$ 11.953,00), no valor total de R$ 
56.534,00 (cinqüenta e seis mil, quinhentos e trinta e 
quatro reais). Extrema, 15 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 296/2017 – TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através 
do Pregoeiro, torna público o resultado do Processo 
Licitatório nº 296/2017, Pregão Presencial nº 
197/2017, referente o registro de preços para eventual 
e futura aquisição de refeições, salgados, lanches e 
marmitex. Levando em consideração a Adjudicação do 
certame e a Ata do dia 19/12/2017, declaro e homologo 
as empresas: INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PAES JOIA 
RARA LTDA ME nos lotes 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 25 e 27 no valor total de R$ 374.995,13; 
RESTAURANTE LEITÃO PURURUCA EIRELLI ME nos 
lotes 9, 22 e 23 no valor total de R$ 221.695,00 e 
ROSELI DE LOURDES ALMEIDA ALVES DE SOUZA nos 
lotes 1, 2 e 7 no valor total de R$ 33.154,50, totalizando 
R$ R$ 629.844,63 (seiscentos e vinte e nove mil 
oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três 
centavos). Maiores informações, através do e-mail: 
compraspme@extrema.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 
3435–4635, das 08:00 às 12:00 horas. Extrema, 19 
de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 301/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 201/2017: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 09:00 horas do dia 04/01/2018, em sua sede Av. 

Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, 
a habilitação para o processo licitatório nº 301/2017, 
pregão presencial nº 201/2017, objetivando ao Registro 
de Preços para a  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).
Mais informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/ l icitacoes/
processo-licitatorio-no-301-2017-pregao-presencial-
no-201-2017/
Extrema 20 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 305/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  08/01/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
Bairro Ponte Nova, Extrema - MG a habilitação para 
o processo licitatório nº 305/2017, pregão presencial 
nº 202/2017, objetivando o Registro de Preços para 
eventual e futura aquisição de cobertores e colchões. 
Maiores informações pelo endereço eletrônico 
http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes.  
Extrema, 20 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 306/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  09/01/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
Bairro Ponte Nova, Extrema - MG a habilitação para 
o processo licitatório nº 306/2017, pregão presencial 
nº 203/2017, objetivando o Registro de Preços 
para eventual e futura contratação de empresa 
para prestação de serviços de lavagem completa, 
alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem 
e conserto de pneus de veículos leves, pesados e 
motos. Maiores informações pelo endereço eletrônico 
http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes.  
Extrema, 19 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 307/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 204/2017: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 09:00 horas do dia 05/01/2018, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
307/2017, pregão presencial nº 204/2017, objetivando 
ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PARA ARTESANATO.
Mais informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes.
Extrema 20 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG -  
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PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 308/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia  02/01/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
308/2017, pregão presencial nº 205/2017, objetivando 
o Registro de Preços para a aquisição de agente 
redutor líquido automotivo de óxidos de nitrogênio Arla 
32 para motores a Díesel. Os editais estão à disposição 
dos interessados no local acima mencionado. Maiores 
informações pelo site: www.extrema.mg.gov.br/
imprensa oficial. Extrema, 19 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 310/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 03/01/2018, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
310/2017, pregão presencial nº 206/2017, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção de tacógrafos, compreendendo 
o fornecimento de peças. Mais informações pelo 
endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 20 de dezembro 
de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 311/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 10/01/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, 
B. Ponte Nova, Extrema –MG, a habilitação para o 
processo licitatório nº 311/2017, pregão presencial nº 
207/2017, objetivando a aquisição de esculturas em 
tamanho natural em fibra de vidro. Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 21 de dezembro 
de 2017.

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO - HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 262/2017
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº : 
005/2017
EDITAL Nº: 210/2017
OBJETO: Celebração de 02 (duas) parcerias, 
sendo um projeto visando icentivar o desenvolvimento 
da cultura musical no município de Extrema e outro 
visando promover atividades socioculturais para idosos 
do Município.
Às oito horas e trinta minutos do dia 18 de dezembro de 
2017, reuniu-se os membros da Comissão de Seleção, 
nomeada pelo Decreto nº 3.254 de 16 de outubro 
de 2017, para sessão pública para apresentação dos 
documentos de habilitação, referente aos objetos 

acima especificados, onde constatamos que estavam 
presentes as seguintes OSC “Organização da 
Sociedade Civil”:  Associação Amadora de Musicos de 
Extrema, CNPJ: 71.196.901/0001-49, representada 
pelo Presidente, Sr. Marcio Marcos de Morais, CPF: 
760.650.226-91, para a Parceria 1 – Entidade que 
promova o desenvolvimento musical e Cultural. Estava 
presente também a Associação da Melhor Idade Grupo 
Renascer, CNPJ: 06.077.026/0001-14, representada 
pela Presidente, Sra., Ana Maria Heleno de Oliveira, 
CPF: 028.944.428-40, para a Parceria 2 – Entidade 
que estimule ações socioculturais para o idoso.
Dando início aos trabalhos, os envelopes foram 
rubricados pelos membros da Comissão de Seleção, em 
seguida os envelopes foram abertos. Primeiramente 
foi analisada a documentação da Associação Amadora 
de Musicos de Extrema, CNPJ: 71.196.901/0001-
49, posteriormente foi analisada a documentação da 
Associação da Melhor Idade Grupo Renascer, CNPJ: 
06.077.026/0001-14.
Após análise constatou-se que todas atenderam aos 
requisitos do item 9 do edital, bem como a declaração 
nos moldes do modelo previsto no ANEXO V, sendo 
declaradas habilitadas para a celebração da parceria.
A Comissão de Seleção neste ato, cientes da 
documentação entregue, rubricaram todas as páginas 
e em seguida foi encerrada a sessão. Os representantes 
abriram mão quanto ao prazo para interposição de 
de quaisquer recursos e contrarrazões (art. 18 e 
parágrafos do Decreto Municipal nº 3.137/2017), 
quanto ao resultado do julgamento da habilitação.
Nada mais havendo, encerra-se esta, devidamente 
assinada, depois de lida e achada conforme, 
pela Comissão de Seleção composta pelos 
membros, Sr. Carlos Alexandre Morbidelli 
_______________________, Sr. Marcio José Vieira 
____________________, e Sr. Paulo Roberto da 
Silva Junior ______________________, e pelos 
representantes das entidades proponentes, Sr. Marcio 
Marcos de Morais _______________________ e   Ana 
Maria Heleno de Oliveira _________________________.

Extrema, 18 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2016/000180: 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) 

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 180/2016: Termo de Credenciamento nº 
000405/2017; credenciado (a): Ofício 1° Tabelionato 
de Notas; objeto: credenciamento de empresa para 
prestação de serviços de tabelionado no Município de 
Extrema; modalidade: inexigibilidade; valor global: R$: 
82.680,000; data das assinaturas: 14/12/2017; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 14 de dezembro 
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° 
2016/000219: 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° 
219/2016: Contrato nº 000193/2017; contratado (a): 
Industria e Comercio de Paes Joia Rara LTDA-ME; objeto: 
contratação de empresa para aquisição de refeições, 
salgados, sucos, marmitex e lanches; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 39.489,15; data das 
assinaturas: 23/11/2017; prazo de vigência: 39 (trinta 
e nove) dias; Contrato nº 000194/2017; contratado 
(a): Lucimar Ramos Ferreira Pimentel ME; objeto: 
contratação de empresa para aquisição de refeições, 
salgados, sucos, marmitex e lanches; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 106.286,75; data 
das assinaturas: 23/11/2017; prazo de vigência: 
39 (trinta e nove) dias; Contrato nº 000195/2017; 
contratado (a): Recanto Pururuca WJF LTA; objeto: 
contratação de empresa para aquisição de refeições, 
salgados, sucos, marmitex e lanches; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 74.796,74; data das 
assinaturas: 23/11/2017; prazo de vigência: 39 (trinta 
e nove) dias; Contrato nº 000196/2017; contratado 
(a): Reis e Martins Restaurante LTDA-ME; objeto: 
contratação de empresa para aquisição de refeições, 
salgados, sucos, marmitex e lanches; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 39.489,15; data das 
assinaturas: 23/11/2017; prazo de vigência: 39 (trinta 
e nove) dias; Extrema, 23 de novembro 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° 
2017/000223: 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° 
223/2017: Ata de Registro nº 000384/2017; registrado 
(a): Santa Rita Tratores e Implementos Agrícolas LTDA-

EPP; objeto: registro de preços para contratação 
de empresa para manutenção de equipamentos de 
jardinagem com fornecimento de peças; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 200.466,41; data 
das assinaturas: 05/12/2017; prazo de vigência: 12 
(doze) meses; Extrema, 05 de dezembro 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° 
2016/000227: 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° 
227/2016: Contrato nº 000192/2017; contratado 
(a): f.w Manutenção de máquinas LTDA-ME; objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção de máquinas elétricas, mecânicas 
e de refrigeração; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 99.123,00; data das assinaturas: 
23/11/2017; prazo de vigência: 39 (trinta e nove) dias; 
Extrema, 23 de novembro 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° 
2017/000231: 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° 
231/2017: Ata de Registro de Preços nº 000415/2017; 
registrado (a): Soma MG Produtos Hopitalares; objeto: 
registro de preço de ata oriunda de rescisão parcial de 
item, aquisição de materiais descartáveis hospitalares; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
6.230,00; data das assinaturas: 20/12/2017; prazo de 
vigência: 11 (onze) meses; Extrema, 20 de dezembro 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° 
2017/000242: 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° 
242/2017: Contrato nº 000197/2017; contratado (a): 
Deva Veículos LTDA; objeto: contratação de empresa 
para aquisição de veículos das linhas: leves, utilitários 
e pesados para atender a demanda do município; 

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Contratos
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modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
3.275.200,00; data das assinaturas: 07/12/2017; 
prazo de vigência: 4 (quatro) meses; Contrato nº 
000198/2017; contratado (a): Total Comercio e 
serviços de Veículos LTDA; objeto: contratação de 
empresa para aquisição de veículos das linhas: leves, 
utilitários e pesados para atender a demanda do 
município; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 250.300,00; data das assinaturas: 07/12/2017; 
prazo de vigência: 4 (quatro) meses; Contrato nº 
000199/2017; contratado (a): Volkswagem do Brasil 
Ind. e Veículos Automotores LTDA; objeto: contratação 
de empresa para aquisição de veículos das linhas: 
leves, utilitários e pesados para atender a demanda do 
município; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 3.275.200,00; data das assinaturas: 07/12/2017; 
prazo de vigência: 4 (quatro) meses; Extrema, 07 de 
dezembro 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° 
2017/000258: 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° 258/2017: Ata de Registro nº 000387/2017; 
registrado (a): Aços Sarti LTDA; objeto: registro de 
preços para aquisição de ferragens e acessórios para 
serralheria; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 369.509,90; data das assinaturas: 05/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000388/2017; registrado (a): Comercial Casa da 
Lavoura LTDA-EPP; objeto: registro de preços para 
aquisição de ferragens e acessórios para serralheria; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
520.810,85; data das assinaturas: 05/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000389/2017; registrado (a): Comercial Valente 
Agrovet LTDA-EPP; objeto: registro de preços para 
aquisição de ferragens e acessórios para serralheria; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
369.509,90; data das assinaturas: 05/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000390/2017; registrado (a): Gabriela Materiais 
para Construção LTDA; objeto: registro de preços para 
aquisição de ferragens e acessórios para serralheria; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
566.264,76; data das assinaturas: 05/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
nº 000391/2017; registrado (a): Vila Rica Ind. Com. e 
Transportes LTDA-EPP; objeto: registro de preços para 
aquisição de ferragens e acessórios para serralheria; 

modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
164.323,20; data das assinaturas: 05/12/2017; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 05 de dezembro 
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° 
2017/000265: 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° 
265/2017: Contrato nº 000191/2017; contratado (a): 
Demônios do Samba Produções Artísticas LTDA-EPP; 
objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização de show no parque municipal 
de eventos, na cidade de Extrema, durante o no dia 
31 de dezembro no reveillon 2017, com o grupo de 
renome nacional ‘’Demônios da Garoa’’; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 60.500,00; data das 
assinaturas: 06/12/2017; prazo de vigência: 30 (trinta) 
dias; Extrema, 06 de dezembro 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° 
2017/000270: 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° 
270/2017: Contrato nº 000201/2017; contratado (a): 
A.A.C.P Serviços Residenciais e Empresariais EIRELI-
ME; objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de dedetização, desratização, descupinização 
e limpezas de caixas d’água; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 16.107,00; data das 
assinaturas: 13/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses;Contrato nº 000202/2017; contratado (a): 
Dedetizadora Ribeiro e Souza EIRELI-ME; objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
dedetização, desratização, descupinização e limpezas 
de caixas d’água; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 7.490,24; data das assinaturas: 13/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 13 de 
dezembro 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° 
2017/000271: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
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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° 
271/2017: Ata de Registro nº 000385/2017: registrado 
(a): Rinaldo Araújo ME; objeto: registro de preços para 
aquisição de fogos de artifício; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 127.408,00; data das 
assinaturas: 05/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 05 de dezembro 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° 
2017/000276: 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° 
276/2017: Contrato nº 000200/2017; contratado (a): 
Maria Theresinha Reis Azevedo-ME; objeto: contratação 
de empresa para fornecimento de atrações para as 
festividades de final de ano que ocorrerão na Praça 
Presidente Vargas e Parque Municipal de Eventos nos 
dias 16/12/2017 a 01/01/2018; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 14.300,00; data das 
assinaturas: 12/12/2017; prazo de vigência: 30 (trinta) 
dias; Extrema, 12 de dezembro 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° 
2017/000278: 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° 
278/2017: Ata de Registro de Preços nº 000392/2017; 
registrado (a): Agropecuária Boa Safra LTDA; objeto: 
registro de preços para aquisição de mudas de plantas, 
insumos, ferramentas e equipamentos agrícolas; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
38.679,00; data das assinaturas: 12/12/2017; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de 
Preços nº 000393/2017; registrado (a): Associação 
Ambientalista Copaíba; objeto: registro de preços para 
aquisição de mudas de plantas, insumos, ferramentas 
e equipamentos agrícolas; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 159.000,00; data das 
assinaturas: 12/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000394/2017; 
registrado (a): Comercial Casa da Lavoura LTDA-EPP; 
objeto: registro de preços para aquisição de mudas 
de plantas, insumos, ferramentas e equipamentos 

agrícolas; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 34.299,92; data das assinaturas: 12/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
de Preços nº 000395/2017; registrado (a): Comercial 
valente Agrovet LTDA-EPP; objeto: registro de 
preços para aquisição de mudas de plantas, insumos, 
ferramentas e equipamentos agrícolas; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 120.631,82; data das 
assinaturas: 12/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000396/2017; 
registrado (a): E.R. de Oliveira ME; objeto: registro de 
preços para aquisição de mudas de plantas, insumos, 
ferramentas e equipamentos agrícolas; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 57.965,80; data das 
assinaturas: 12/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000397/2017; 
registrado (a): Ebrapi Com. e Representações LDTA; 
objeto: registro de preços para aquisição de mudas 
de plantas, insumos, ferramentas e equipamentos 
agrícolas; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 24.086,36; data das assinaturas: 12/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
de Preços nº 000398/2017; registrado (a): Eletrificar 
serviços e Manutenção Elétrica e hidráulica LTDA-ME; 
objeto: registro de preços para aquisição de mudas 
de plantas, insumos, ferramentas e equipamentos 
agrícolas; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 24.086,36; data das assinaturas: 12/12/2017; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de Preços 
nº 000399/2017; registrado (a): Empreendimento 
Comercial Saara LTDA; objeto: registro de preços para 
aquisição de mudas de plantas, insumos, ferramentas 
e equipamentos agrícolas; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 133.457,15; data das 
assinaturas: 12/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000400/2017; 
registrado (a): Extrema Paper Office LTDA; objeto: 
registro de preços para aquisição de mudas de plantas, 
insumos, ferramentas e equipamentos agrícolas; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
4.619,00; data das assinaturas: 12/12/2017; prazo de 
vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de Preços 
nº 000401/2017; registrado (a): Lembra de Mim 
Materiais de Construção LTDA-ME; objeto: registro de 
preços para aquisição de mudas de plantas, insumos, 
ferramentas e equipamentos agrícolas; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 39.389,45; data das 
assinaturas: 12/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000402/2017; 
registrado (a): Lexpaper Com. de Materiais de Escritório 
informática e Serviços LTDA-EPP; objeto: registro de 
preços para aquisição de mudas de plantas, insumos, 
ferramentas e equipamentos agrícolas; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 960,00; data das 
assinaturas: 12/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
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meses; Ata de Registro de Preços nº 000403/2017; 
registrado (a): Plantiun Distribuidora LTDA-ME; 
objeto: registro de preços para aquisição de mudas 
de plantas, insumos, ferramentas e equipamentos 
agrícolas; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 33.525,00; data das assinaturas: 12/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
de Preços nº 000404/2017; registrado (a): Vila Rica 
Ind. Com. e Transportes LTDA-EPP; objeto: registro de 
preços para aquisição de mudas de plantas, insumos, 
ferramentas e equipamentos agrícolas; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 37.378,70; data das 
assinaturas: 12/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 12 de dezembro 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° 
2017/000281: 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° 
281/2017: Ata de Registro de Preços nº 000410/2017; 
registrado (a): Esporte Vale Comercial de Artigos 
Esportivos LTDA-ME; objeto: registro de preços para 
aquisição de uniformes esportivos; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 401.360,00; data das 
assinaturas: 15/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000411/2017; 
registrado (a): José Francisco Staboli Júnior ME; 
objeto: registro de preços para aquisição de uniformes 
esportivos; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 127.555,00; data das assinaturas: 15/12/2017; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 15 de 
dezembro 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° 
2017/000284: 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° 
284/2017: Ata de Registro de Preços nº 000406/2017; 
registrado (a): Marcelloni & Manhani Comércio de 
Decorações LTDA-ME; objeto: registro de preços para 
aquisição de piso laminado e cortina pronta em tecido 
linho instalados; modalidade: pregão presencial; valor 
global: R$: 4.000,00; data das assinaturas: 14/12/2017; 
prazo de vigência: 2 (dois) meses; Ata de Registro de 
Preços nº 000407/2017; registrado (a): Micheli Petti 

ME; objeto: registro de preços para aquisição de piso 
laminado e cortina pronta em tecido linho instalados; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
7.760,00; data das assinaturas: 14/12/2017; prazo de 
vigência: 2 (dois) meses; Extrema, 14 de dezembro 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° 
2017/000286: 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° 
286/2017: Ata de Registro de Preços nº 000408/2017; 
contratado (a): RN Tintas e Ferramentas LTDA; objeto: 
registro de preços para aquisição de equipamentos 
para limpeza de piso; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 21.500,00; data das assinaturas: 
14/12/2017; prazo de vigência: 02 (dois) meses; 
Extrema, 14 de dezembro 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° 
2017/000289: 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° 
289/2017: Contrato nº 000203/2017; contratado 
(a): F.W Manutenção de Máquinas LTDA-ME; objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção de máquinas elétrica, mecânicas 
e de refrigeração; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 247.660,00; data das assinaturas: 
13/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 13 de dezembro 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° 
2017/000290: 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° 290/2017: Ata de Registro de Preços nº 
000409/2017; registrado (a): Coimma Com. e Ind. de 
Madeiras e Metalúgica São Cristovão LTDA; objeto: 
registro de preços para aquisição de climatizadores 
instalados; modalidade: pregão presencial; valor global: 
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R$: 60.262,33; data das assinaturas: 15/12/2017; 
prazo de vigência: 04 (quatro) meses; Extrema, 15 de 
dezembro 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° 
2017/000296: 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° 
296/2017: Ata de Registro de Preços nº 000412/2017; 
registrado (a): Industria e Comércio de Paes Joia Rara 
LTDA-ME; objeto: registro de preços para aquisição de 
refeições, salgados, lanches e marmitex; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 374.995,13; data das 
assinaturas: 21/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000413/2017; 
registrado (a): Restaurante Leitão Pururuca EIRELI-ME; 
objeto: registro de preços para aquisição de refeições, 
salgados, lanches e marmitex; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 221.695,00; data das 
assinaturas: 21/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000414/2017; 
registrado (a): Roseli de Lourdes Almeida Alves de 
Souza; objeto: registro de preços para aquisição de 
refeições, salgados, lanches e marmitex; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 33.154,50; data das 
assinaturas: 21/12/2017; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 21 de dezembro de 2017. João Batista 
da Silva – Prefeito Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 117/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 30/2017: Extrato de termo de termo 
aditivo de contrato – Partes: Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Restaurante 
Leitão Pururuca Eireli – ME, CNPJ 27.389.399/0001-
09. Objeto: Acréscimo de 162 pessoas ao Contrato 
nº 34/2017 referente à contratação de locação de 
espaço para a realização da Sessão Solene de entrega 
de títulos e honrarias com serviços de bufê completo, 
incluso bebidas (refrigerante, água) e som. Processo Nº. 
117/2017 – Pregão Presencial Nº. 30/2017 – Contrato 
Nº. 34/2017. Dotação orçamentária: 3.3.90.39. 
Vigência: 19 de dezembro de 2017 até 31 de dezembro 
de 2017. Valor unitário: R$ 137,00 (cento e trinta e 
sete reais). Quantidade acrescida: 162. Valor global do 
aditivo: R$ 22.194,00 (vinte e dois mil cento e noventa 
e quatro reais). 

Percentual estimado do termo aditivo: 24,93%. Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela contratante e 
Larissa Pereira dos Passos pela contratada, em 19 de 
dezembro de 2017. 

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 16/2017 – CONVITE 
Nº 07/2017: Extrato de termo de termo aditivo de 
contrato – Partes: Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 – José Aparício Salomão 
Godoy, CNPJ 19.520.818/0001-63. Objeto: Aditivo de 
53 arranjos de flores ao Contrato nº 10/2017. Processo 
Nº.   16/2017 – Convite Nº.   07/2017 – Contrato Nº.   
10/2017.  Dotação orçamentária: 3.3.90.30.  Vigência: 
19 de dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017. 
Valor unitário: R$ 64,00 (sessenta e quatro reais). 
Quantidade acrescida: 53. Valor global do aditivo: R$ 
3.392,00 (três mil trezentos e noventa e dois reais). 
Percentual estimado do termo aditivo: 16,8%. Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela contratante e 
José Aparício Salomão Godoy pela contratada, em 19 
de dezembro de 2017.

FIM
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